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। జగదక్షకుడైన ఆ 2०08 పృథివీపతులైన తమకూ భేదమే లేదను 

కుంటూ రాచరికాలు వెలయించు కుంటున్న' రోజుల్లో వాళ్ళను ఖాతరు-చేయక' వాళ్ళ 

ఆశ్రమాలను కాలదన్ని స్వాభిమానంతో త్యాగమహితమైన జీవితాన్ని గడిపి తకు 

కవితా మహాత్మ్యంతో సమకాలీన |పజలను పునీతులను చేసిన వరకవులు తెలుగులో 

ఒకరో ఇద్దరో. ఆ ఇద్దరూ బమ్మెర పోతన, ధూర్జటి. ధూర్జటి రాయల = ఆస్థానంలో 

అష్టదిగ్గజాలలో ఒక్కడని కొందరు, కాడని మరికొందరు అభి పాయపడుతున్నారు. 
చరిత్రమాట ఎలా ఉన్నా दद 6 [బతికింది 16వ శతాబ్రంలో. కాళహ స్తీశ్యర మహో 

త్మ్యం, కాళహస్తీశ్వర శతకం అతడు తెలుగుజాతి కదింంచిన కవితా నిశేపాలు. 

పల్టీయుల జీవితాన్ని, ఆటవికుల (బతుకుల తీరుతెన్నులను ఎంతో పనితనంతో వర్ణించిన 
కవి ధూర్జటి. భ,క్రిరసబంధురమైన సుందర ప్రబంధం కాళవాస్తీశ్వర 'శతకం 

తెలుగు శతకాల్లో పేరెన్నికగన్నది. శావశబలతకు, ధారాజుద్ధికి, భ క్రిరసానికి, కవితా 

వేశానికి లక్ష్యభూతమైన శతకం ఇది. ధూర్జటి కావ్యసరస్వతితో పరిచయం లేనిదే 
తెలుగు సాహిత్యాధ్యయనం సంపూర్ణంకాదు ट 

డా॥ పి. యన్, ఆర్. అప్పారావుగారు భరతుని నాట్యశాస్తా9న్ని తెలుగువాళ్ళ 

కండించిన రససిద్ధులు. . తెలుగు నాటకాల ఉత్పత్తి వికాసాలను గూర్చి ఆయన చేసిన 

2588१65 విద్యల్లోకానికి కుపాధేయం, (పపంచ తెలుగు మహాసభలలో శ్రీ అపా రావు 

గారు నిర్వహించిన పాత్ర ఆదర్శపాయం, అంతర్జాతీయ తెలుగు సంస్థ డై రెక్టరుగా 

గురుతర మైన బాధ్యతను స్వీకరించి నిర్వహిస్తున్న కర్యదత్షులు. ఆయన కార్యదీక్షకు 

తెలుగు అకాడమీ మరో నిదర్శనం. ధూర్జటి కవితా వైభవాన్ని [వాసి మాకందించిన 

శీ అప్పారావుగారి భాషాభిమానానికీ సాహిత్య (పణయానికీ కృళజ్ఞతా పూర్య్ణకము లైన 

అభివందనాలను సమర్పించుకుంటున్నాము. 
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మనిషిలో అంతరీనంగా, నికి పంగా ఉన్న పతిభా పరిమళాలు పరివ్యా ప్తం 

కాగల్లినప్పుడే అతని సృజనాత్మక శ 88 సార్థక్యం చేకూరుతుంది. సమాజంలో 

సౌందర్యం, సౌజన్యం పెంపొందడానికి అనువై న వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. పరస్ప 

రావగాహనం జరుగుతుంది. నిర్మాణాత్మక 'దృక్పథాలకు ` (ప్రాచుర్యం లభిస్తుంది. 
సమైక్యభావాలు కుదురుకుంటాయి 

యువభారతి కడచిన పన్నెండేళ్ళగా సమాజంలో సామరస్యాన్ని పెంపొందించేందుకు 

సాహిత్యంకంటె ఇతరమైన సా.త్తిక సాధనం లేదనే విశ్వాసంతో ఇతోధిక కార్య|కమా 

లను రూపొందించి కృషి చేస్తున్నది. సాధ్యమైనంత తక్కువ వెలకు, వీలై నంత ఎక్కువ 

మందికి ఉ తమ సాహిత్యాన్ని అందిసే సాహిత్యంపట్ట | పజానీకానికి అనురకి పెరుగు 

తుందనే నమ్మకంతో |పచురణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇంతవరకూ 40 [పచురణ 
లను [పచురించి దాదాపు రెండు లక్షల యాభైవేల (ప్రతులను సాధ్యమైనంత 

తక్కువ వెలకు తెలుగు పాఠకులకు అ ందించటానికి పూనుకొన్నది. 

యువభారతి సాహితీమిత పథకంలో లోగడ దాదాపు ఎనిమిది వేలమంది 

సభ్యులుగా ఉండేవారు, డిశంబర్ 1974 నుండి కొ తరూపు దిద్దుకొన్న ఈ పణా 

శికలో ఇప్పటికి 8,500 మందికి పైగా సాహితీమిత్రులుగా చేరారు. పాతసాహితీ 

మితులు కూడా ఈ పథకంలో చేరి, రానున్న ఊగాదినాటికి ఈ సంఖ్య 10 వేలకు 

చేరుకోవాలన్న ००० § సాధనలో తోడ్పడండి. యువభారతి భవిష్యన్నిర్మా 

ణంలో సహకరించడానికి ఆరంభింపబడిన శాశ్వత జీవిత పథకాలలో డబదువందల 

మందికిపైగా భారతీమితులుగా, యాభై మందికి పైగాభారతీభూషణులుగా చేరారు. 

ఉడుతాభ క్రితో మేము చేస్తున్న భాషాసేవకు ఆండదండలుగా నిలిచింది | 25७९०. 

వారి సౌహార్దం, భాషా|ప్రియత్యం-ఇవే మా పెట్టుబడి. మా తపస్సు ఫలించి తెలుగు 

దేశంలో అధ్యయనశీలతా సౌజన్యం పెంపొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాం. 

సహృదయుల సహకారాన్ని కోరుతూ 

9 कै << 
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మాధురీ మహిమ 

“స్తుతమతియెన యాంధకవి ధూర్భటి పల్కు_ల కేలగల్లెనో 
యతులిత మాధురీమహిమ” నా మును మీ పెదతాత చాల 

సన్నుతి గనె, 4०4 ०१०४० మనోజ్ఞసభ న్విను మీవునట్ల మ 

త్కృతబహుమాన 3 ఖరులగీ 6 వహింపుము ధా{తిలోపలన్. 

కుమార कण्ठ రచించిన శ్రీకృష్ణరాయవిజయంలోని పద్యమిది. (1. 29). 

ఆరవీటి చినవెంకటరాజు (కీ. శ 1680 |పాంతాలు) ఆస్థానకవి ఈ కుమారధూర్ణటి. 

ఇతని అసలు పేరు వేంకటామాత్యుడు లేదా వేంకటార్యుడు ; “ధూర్జటి” వలెనే 

ఇతడును కవి కావడంవల్భ ఇతడును కూడా “ధూర్జటి గా (పసిద్ధిపొందినాడు, కాని, 

అసలు ధూర్ణటికిని, ఇశనికిని భేదం తెలియటంకోసం ఇతనిని “కుమారధూర్ణటి' అనే 

వారు. పెదధూర్ణటిని గూర్చి గంథస్థం చేసిన పథము డితడే. కుమారధూర్థటికిని 

పెదధూర్ణటికిని సుమారు నూరుసంవత్సరాల అంతరం ఉంది. అందుచేత (ट कष्ठ" 

అనగా "क्छ తాత అనే ఆర్థం చెప్పినారు. శ్రీ చాగంటి శేషయ్యగారు (ఆంధ్ర 

కవితరంగిణి -7వభా. పుటలు 247-54; 12వభా. పుటలు 84-86). పెదధూర్ణటిని 

గూర్చి “చాలా సన్నుతి(గనె( గృష్ణరాయల మనోజ్ఞసభ"” అని కుమారధూర్ణ బి చెప్పగా 

కుమారధూర్ణటి కుమారుడగు ధూర్జటి లింగరాజుకవి పెదకాళహ_స్తి మహాత్మ్యంలో 

“కృష్ణరాయ కిరీట కలితమణి గణార్చిత పదాబ్దద్యయ (శ్రీవహింది” ఆని. లింగరాజుకవి 

కుమారుడగు వేంకటరాయకవి తన 'రత్నావళీ పరిణయం’ లో “పాదవిన|మ కృష్ణ 

వరరాడ్గంభఖీర కోటిరవిస్ఫుట రత్నద్యుతి పాటలీ కృత పదాంభోజజాతు" అని. వర్ణించి 

నారు. 

కాగా పెదధూర్ణటి & కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉండేవాడన్నది స్పష్టమవు 

తున్నది. పెద్దన్న, తిమ్మన్న, మల్హన్నలు కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానము నలంకరించి 

కనుటకు సమకాలికములగు సాక్ష్యము లున్నవి. అట్టి సమకాలిక సాక్ష్యములు ధూర్జటి 

విషయంలో లేకపోయినప్పటికీ, కుమారధూర్ణటి |ప్రభృతుల (ప్రశంసలను ¢, పరం 
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పరగా వినవసుున్న జన|జుతిని బట్టీ శ్రీ కాళహ స్తి మాహాత్మ్యం (వాసిన పెదధూర్ణటి 

రాయలవారి (కీ. శ. 1609-15680) ఆస్థానంలో, భువనవిజయం .సభలో, అష్ట దిగ్గజ 

కవులుగా |పసిద్దులె న ఎనమండుగురు కవులలో ఒకడుగా మన్ననలుపొంది ఉండ 

వచ్చునని నిక్చయింపవచ్చును 

(శ్రీ కాళహ సి మహత్మ్యంలోని ఆశ్వాసాంత గద్యనుబట్టి ధూర్ణటి తల్లిపేరు సింగమఅనీ, 

తండ్రిపేరు జక్కుయ తనయుడైన నారాయణుడనీ. తెలియవ నున్నది. ఇంతకు మించి 

స్యయవంశాది కములను గూర్చి ధూరటిఇంకేమీ చెప్పుకోలేదు కృత్యాదిని గుయగురు 

పిశంస చేసినప్పటికీ, ఆ పేరు చెప్పనేలేదు. ఇంక కుమారధూర్ణటి పేర్కొన్న దానిని 

బట్లి ధూర్లటి పాకనాటి ఆర్వేల నియోగి బాిహ్మణుడనీ ఆప సంబ సూతుడనీ 

భారద్యాజ గో, తుడనీ, కాళహ సి నివాసిఅనీ, కృష్ణరాయల సభను ఆలంకరించెననీ 

తెలియవస్తున్నది. లింగరాజు వెంకటార్యులు వాసుకొన్న |వాతలను బట్టి వారి యింటి 

పేరు: “ధూర్లటి? అనే చెప్ప వచ్చును. ` ఇంతకూ ధూర్జటి ఇంటి సేరేదో తెలియదు 

వేంకటగిరి సంసానంలో కారూరు, ధూర్లటి అమ్మపాశెము" అనే గామాలున్నవి 

కారూరులో ధూరటి అనే ఇంటి పేరు గలవోరు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. ఇంకో: दरु 

పూర్వులు ధూర్లటి అమ్మపా?ెము |గామవా స్తవ్యులై తరువాత 

కాళహ స్టిలో స్థిరపడిఉండవచ్చుననీ, గామ నామమే ` ఇంటి పేరుకూడా అనీ, ధూర్ణటి 

తన ఇంటి పేరనే రాయలవారి సభలో (పసిద్ధుడె ఉండెననీ, తరువాత అదే ఇంటి పేరు 

కూడా అయి ఉంటుందని ఊహించటానికి అకావశం ఉంది. 

` ` థూర్లటి ఎన్ని (గంథాలు |వానినాడో, తెలియదుగాని, మనకు మిగిలినవి రెండు 

మా(త్రమే-శ్రీ उ 2 మాహాత్మ్యము, @ కాళహ స్తీశ్వర శతకము ఇందులో 

శతకంతొలి రచన ఆని కొందరు విమర్శకులు అధి పాయపకి. నప్పటికీ, మహాత్మ్యమే 

ముందరి రచన అని నా నమ్మకం, 

`" णपु వేశ్యాలోలుడని అతని స్వభావాన్ని గూర్చిన [अठ మొకటి లోకంలో 

వ్యాపించి ఉంది. పలువురు విమర్శకు లీ విషయాన్ని విశ్వసిస్తున్నారు కూడా” మహా 

త్మ్యంలోని కృత్యాదిని బట్టి ధూర్జటి తొలుత @ విద్యోపాసకుడని తెలియవస్తున్నది. 

@ విద్య సర్యవశీకరణ సమర్థము. కాని, ఆ ఉపాసకుడు నీతి నియమాలు తప్పి 

చరి"సే పతితుడవుతాడు. ధూర్జటి ఇట్టి స్థితికి పాల్పడి ఉంటాడని ఈ విమర్శకులు 

అనుమానం. ఈ ఆనుమానానికి [పబల హేతువు కంది చాటువు 
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“స్తుతమతియెన యాంధ్రకవి ధూర్జటి పల్కులకేల గల్లినో 

యతులిత మాధురీ మహిమ......” 

అని సభలో శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు పశ్నించినాడట 1 అంతట తెనాలి రామ 

లింగము (తరువాత రామకృష్ణుడు) లేచి, 

అ పూ నో [1 తెలిసెన్ భువనై క మోహనో 

ద్ధత సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనతాపి హోరి సం 

తత మధురాధరోదిత సుధార సధారలు १०१९०९० జుమీ 

అని సమాధానమిచ్చినాడట ! ఈ సమస్యా పూరణమును పుక్కిటి పురాణమని 

తోసిపుచ్చుటకు వీలులేకుండా, ఇందులోని సమస్యాభాగాన్ని కుమారధూర్ణటి 

(గ్రంథస్థం చేసినాడు. అయితే ధూర్జటి కవితామాధురీమహిమకు హేతువు రామలింగము 

చెప్పినదేనా 1 దీనిని విళశ్యనింప వలసివ సే వారవనితాధర సుధారస ధారలు గోలిన 

మహానుభావులంతా మహాకవులే కావలసి ఉంటుంది. ఇది విశ్యసనీయం కాజాలదు, 

కొంటెతనానికి పేరొందిన రామలింగము చమత్కారంగా ఆ సమస్యనట్టా పూరించి, 

ఉంటాడు. రాయలవారు ధూర్ణటి దానిని అద్దే (గహించి నవ్వుకొని ఉంటారు, అట్లాగే 

కథావశాన చెప్పిన అనేక విషయాలను కూడా కవికి ఆంటగట్టి కవి శీలాదులను శంకిం 

చడం న్యాయం కాజాలదు. 

ధూర్భటి తన కవిత్వాన్ని దివ్యార్చనగా కూర్చి అందులోని “మాధురీమహిమ'ను 
శ్రీ కాళ హ సిపతికి నై. వేద్యం వెట్టుచున్నట్టు చెప్పుకొన్నాడు. నిజంగా, కవిత్యంలోని 

మాధురీమహిమ వల్లనే ధూర్జటి రాయలకు ' స్లుతమతీ' అయినాడు, 

ధూర్దటి కవిత్వంలోని మాధుర్యాన్ని పంచి పెట్టడానికి ప్రయత్నించాను. సహృ 

దయులు స్వీకరి స్తే నాకృషి సఫలమైనబ్టే, నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన 
యువభారతి కార్యక ర్తలకు నా కృతజ్ఞతలు. 



1 
1 

(శ్రీ) విద్యానిధియె, మహామహిమచే( ठ 3, వసిష్టాజ లూ 
తావాతాశన సామ జాటవిక గో|తాదేవ నత్కీర రా 

జీ వా&ీయుగ యాదవాధిపులకున్ (శేయస్క-రంజై న యా 

ర్యావామాంగము, దివ్యలింగము మదీయాభీష్టము ల్పల్స్పెడున్ 

(1-1) 
ఇది శ్రీకాళశహ_సి మాహాత్మ్యంలోని తొలి పద్యం. ఈ పద్యంలో 

ధూర్జటి మంగళాచరణంతోపాటు పిబంధ కథా సూచన కూడా చేరినాడు, ఈ మహా 

(పబంధంలో వశిష్టుడు, అజుడు (బ్రహ్మ, లూత(సాలెపురుగు), వాతాశథనము 

(పాము), సామజము (ఏనుగు) 'టవికుడు (తిన్నడు) గోత్రానేవుడు (హరద్విజుడు). 

నతీీరుడు, రాజీవాశ్షీయుగము (వేళ్యాతనయ లిరువురు!; యాదవాధిపుడు (నారా 

యణవనపు రాధిపుడు)-వీరంతా పరమేశ్యర पष्क फ), తదైక్యాన్ని పొందటం, 

ఇదే వరుసలో, వర్ణితమైనది. అందుచేతనే వసిష్టాజ ......... యాదవాధిపులకున్ 

_శేయస్కరంబైన” అని చెప్పటం జరిగింది. ఇట్లా భక్తులకు | శేయస్సు కలిగించే 

దైవమునుకూడా వర్ణించినాడు ధూర్జటి. శ్రీకాళహా ‰ ४८ శ్రీవిద్య (పరావిద్య) కు 

నిధి అయినవాడు, మహామహామాన్నితుడు, పార్యతీదేవి వామాంగముగా కలవాడు, 

దివ్యలింగ స్వరూపుడు. ఇటువంటి దేవో త్రముని “మదీయాభీష్టము ల్ఫల్పెడున్'' 

అని |ప్రార్థించినాడు ధూర్జటి. 

(పబంధ (పథమాశ్వాసంలో శ్రీకాళహా సిపుర వర్ణన కావించేటప్పుడు 

మరల కొంత కథా సూచన జరిగింది...“..,...కీటమునకై నం; జ|కికైన, న్మదాం 

ధునకై నన్, బహూ జీవహంత కయినన్ దుర్వాసనం బాపి మోక్షనిధిం గొల్బగొనంగ 
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వచ్చున(ట. .....* (20 పు), ఇందులో వరుసగా సాలెపురుగు, ఏనుగు, ఆటవికుడు 

సూచితమైనారు. పబంధ (పాకంభంలో చేసినక్లే (పతి ఆక్యాస (పారంభంలోను 

కథా సూచన చేయటం ధూర్జటి రచనలోని ఒక విశేషం. డ్వితీయా శ్వాస [పారంభ 

పద్యం ఇట్లా ఉంది : 

శ్రీఖండాచల మారుత, లేఖా స్పర్మాది విషయ లీఢాకృద్వి 

ద్యాఖని ! మునిజన కల్పక, శాలీ ! శ్రీకాళహ స్తిసదన 1 మహేశా! 

“విద్యాఖని” ఆనటంలో |బహ్మ, “మునిజనకల్చ్పక' ఆనటంలో శ్రీ-కాళ- 

హస్తులు సూచితములు. కాగా, ద్వితీయాశ్యాసంలో వీరి కథలే వర్ణితములై నవి, 

ఇచే తృతీయా శాస (పారంభంలో తిన్నని కథ, నత్కీ-రుని కథ, చతుర్థా శ్వాస 

(ప్రారంభంలో వేశ్యాతనయల కథ సూచితములై నవి. 

ఇట్లా ఆశ్యాస ప్రారంభంలోనే కాక ఆశ్యాసాంతంలో కూడా ముందర కథా 

సూచన చేయబడింది. వనిష్టుని, ఆగస్త్యుని [(బహ్మర్షుల] కథలను విన్న వీర 

నరసింహ యాదవుడు భర్గునకుంగమ్మణ మొక్కి “क 6) నాకు=జెప్పవే 

విశ్వనాథుని యారాధన సేసి యగ్గిరిని జంతు శేణిలో మున్ను గోరిన యర్థంబులు 

గాంచి రెవ్వ” రని (పశ్నించినాడు, ప్రథమా శా ఫౌంతమున వేయబడిన ఈ (ప్రశ్నకు 

సమాధానముగా తరువాతి (రెండవ) ఆశ్యాసంలో జంతు ठ ०88 చెందిన ర్రీ-కాళ-హస్తుల 

కథలు వర్ణితములై నవి. ఇట్టాగే తక్కిన ఆ శ్వాసాంతాలలో కూడ రచనసాగింది. 

శివభక్తులను గూర్చిన కథలను శివుని చేతనే చెప్పించటం ధూర్జటి రచన 
లోని ఇంకో విశేషం, నారాయణవనపురాధిపతి అయిన వీరనకసింహ యాదవుని 

భక్తిని తెలుసుకొనగోరి, శివుడు మాయాజంగమ స్వరూపంతో వచ్చి, ఒక దాసి 
ఇంట విడిదిచేసినాడు. రాజు భోజన సమయంలో స్వయంగా పళ్ళెము సిద్ధం చేయటం 

ఆమె నిత్యకృత్యం. కాని, ఆనాడు _తపసితగులమున ఉండటంచేత ఆమె ఆ 

విషయాన్నే మరచినది. రాజు ఆగహంతో ఆమె తల గొటీగింపజేసి రాడు. కాని, 

మాయాజంగమ స్వరూపుడైన శివుడు హస్తమ సక సంయోగ మాచరింపగానే ఆమెకు 

మరల జుట్టు సంపూర్ణంగా వచ్చింది. అది విని, ఆశ్చర్యపడి, రాజు సపరివారంగా 

ఆమె ఇంటికి వచ్చి, జంగమ లింగమును పూజించి [పసన్నుని చేసుకున్నాడు. 

అప్పుడు శివుడు “కలధౌత శ్ర లశిఖరాలయ గేహమును కట్టింపు" మని రాజును కోరినాడు 
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రాజు ఆందుకు అంగీకరించి “తదాదిపురాణ కథా |ప్రసంగముల్ వినవలతు, 

సవి స్తరవై ఖరింజెప్పవే" అని ప్రార్థించినాడు అప్పుడు శివుడు స్వయంగా శివ భక్తుల 

కథలను వరుసగా వినిపించినాడు. 

శి 

ఈశుభకార్య రత్నమున కీశు నధీశుని(జేసినన్, మహో 
చేశిక సార్వభౌమ-(డు మదిం[బ్రమదంబు వహించి, “ధూర్ణటీ! 
నీ శివభ_క్టి కావ్యసరళింగడు ధన్యత(బొొంద నవ్యభా 
షా శతధానిగుంభనరసస్థితి నొప్పు దలిర్పంజెప్పుమీ", 

[1-6| 
శ్రీకాళహ సి మాహాత్మ్యం అనే మహా [238० నిర్మాణానికి దొరకొన్న 

ధూర్జటి, మనస్సులో తన “కృతికన్యా రత్నమునకు విద్యా పారంగతు(డై న వరుని( 

బరికించి”, “చేతో గమ్యుండగు కాళహ_సి పతిని నాథునిగా” ఎన్నుకొన్నాడు, 

ఇందుకు సంతోషించిన మహాదేశిక సార్వభౌముడు “कटु 1 నీ శివభ §,०,.,.०... 

ఒప్పుదలిర్ప జెప్పుమీ" ఆని అనుగహం చేసినాడు. పోతనామాత్యుడు రాజా 

(तक) ఆర్థించనూలేదు, తన కృతి కన్యను నరాంకితం చేయోనూలేదు. కాని, 

ధూర్జటి రాజాశయంలో = @ :4 కూడా, తన కృతి కన్యను పరమేశ్ణరాంకితం 

చేసినాడు ఆనాడు ఇందుకు కొంత మనసైర్యం కావలసి ఉంటుంది; ఆ సైర్యాన్ని 

గురువు-మహా దేశిక సార్వభౌముడు (ధూర్డటి పేరు చెప్పలేదు)-ఇచ్చి, నీ శివభ క్తి 

కావ్య సరళింగడు ధన్యత బొందించుకొమ్మ నినాడు. 

కావ్యానికి “ఆత్మ” రసమని (పొచీనాలంకారికుల నిర్ణయం, ఆ రసం, 

(పతీయమానమైనప్పుడే అందే ధ్వనించినప్పుడే అది లోకో త్త రాహ్హాదజనక సమర్థ 

మవుతుంది. ఆందుచేతనే “'రసధ్యని' కావ్యాత్మ్య అని అర్యాచీనాలంకారికులు నిర్ధ 

రించినారు. ఈ రసధ్వనినే 'నిగుంభనరసస్థితి ఆన్నాడు ధూర్జటి. ఇంక ధ్వని 
భేదాలు శతధా అందే వందలకొలది ఉన్నాయి కాగా రసం శతధా (పతీయ మానం 

మవుతుంది, అటువంటి రసస్థితిని “నవ్యభాష'లో వెలయింపుమని గురుని ఆదేశం. 

కావ్యానందం (బహ్మానంద సహోదరం కదా ? యోగసాధనచేత [బహ్మానంద స్థితిని 

పొందిన గురుడు, ఆ స్థితిని పొందటానికి ముందుగా, “కావ్యాసరళింగడు ధన్యతిను 
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అంవే కావ్యనిర్మాణంద్వారా -ఆనందాను (రసానుభూతిని ప్రొందుమని శిష్యుని ఆదేశించి 

నాడన్నమా 

(+ కావ్యారంభంలో శ్రీకాళహ స్తిపురాన్ని వర్ణించినాడు.  పురవర్ణన 

చేసిన పది పద్యాలలోను ८००८5 గతానుగతికంగా- పురస్య్వరూ పము, అందులోని 

సౌధాలు, ([పాకారాలు, ఎలదోటలు, అగ డ్త, చాతుక్వర్ణ్యము, కామినీజనులు, చతురంగ 

బలము మొదలైన వాటినే-వర్ణించినప్పటికీ, అన్నింటనూ శీవభ _క్రిని, శివపారమ్యాన్ని, 

ఐహీకవాం ఛావిర _క్తిని, యోగసాధనను, శాంతత్యాన్ని, శివై క్యాన్ని ధ్యనింప 

జేసినాడు. అంతేకాదు, (పబంధమంతటా తటాకాలనూ, సము[దాలను, సూర్య 

చందాగులను-ఒక టేమిటి-సర్వజంగమ స్థావర [ప్రపంచాన్ని శివమయంచేసి వర్ణించి 

నాడు. ఇదే మహాదేశిక సార్వభౌముడు ఆదేశించిన 'నవ్యభాషా రచని మచ్చుకు 

ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు పరిశీలించవచ్చు. 

6] 

ఉదయగ్రావము పానవట్ట, మధి షేకోద |ప్రవావాంబు వా 

९, దరీధ్వాంతము ధూపధూవము, జ్వలద్దీప (ప్రభారాజి కౌ 

ముది, తారానివవాంబు ९6 సుమంబుల్ గా దమోదూర సొ 

ఖ్యదమై శీతగభ స్త బింబ శివలింగం బొ్పె( | జాచీదిశన్. 

(11-188) 

ఇది చందోదయవర్ణ్లన, చం|దోదయాన్ని వర్ణించని కవి లేడంటే అతిళయో క్తి 

కాదేమో ? అయితే, తక్కిన కవుల వర్ణనలకు, ధూర్జటి వర్ణనకు ఎంతో తేడా ఉంది. 

చం|దుని శివలింగస్వరూ పునిగానే వర్ణించినాడు ధూర్జటి. ఉదయపర్యతం-పానవట్టం, 

సముదం- అభిషేకోదకం, కొండగుహలలోని చీకటి ధూపధూమము, వెన్నెల- 

వెలుగుతున్న దీపముల కాంతిపుంజం, తారకలు పుష్పాలు-కాగా చం;దుడనే శివలింగం 

తూర్పు దిక్కున ఒప్పినాడట । భీమేశ్వర పురాణంలో శ్రీనాథుడుకూడా ఉదయిస్తున్న 

సుధాకర బింబాన్ని కాశ్మీర శంభులింగంగా వర్ణించినాడు 

(42) 
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కాదుకా దుదయాద్రి కనకకూటం బిది 
డంబైెన పానవట్టంబుగాని 

కాదుకాదిది సుధాకరపూర్ణబింబంబు 

+ శంభులింగంబుగాని 
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నవకుంకుమా లేవనంబుగాని 

కాదుకాదిది కళంకచ్చటారింఛోశి 
పూజచేసిన కల్వపువ్వుగాని 

యనగ సప్తార్గ వములు మిన్నంది కొన(గ 

జం(ద్రకాంతోపలంబులు జాలువారు 

నసమశర సార్వ क्व <~ ముత్యాలగొడుగు 

విధు(డు విశ్వంబు వెన్నెల వెల్సి (ठठ) 

శ్రీనాథుని వర్ణనలో ఏమూలనో కొంచెం అనుమానం తొంగిచూస్తున్నట్టున్నది, 

కాని, ధూర్జటి నిస్సందేహంగా, తెగవేసి तक) कठ గభ న్తిభింబ శివలింగంబు” 

అని, అసలు, ధూర్జటికి శ్రీకాళహ 868 చరాచర జగత్తు సర్వమూ శివమయమే. 

అపట్టణ- వైభవమంతా  పతిబింబిస్తున్న ४०65००४८ ४९ ప్రాకారం లోకాలను 

కుక్షిలో ధరించిన శివుని విధంగా ఉన్నదట; ౪చ్చట నివసిస్తున్న |పాణులకు అప 

వర్గ రమాసతి (మోక్షలక్షిి) ని చేపట్టటంలో సమతయే కాని ఉ త్రమాధమ మధ్యత్వాలు 

లేవట; కామినీజనులు యోగిజనంబుల పోలికతో నుందురట; గంధ మంధర దంతావళి 

కోటి అవధూత|ప క్రియతో ఒస్పుచున్నవట; రాజసభలో భంగపడిన శివదాసియేడ్సు 

శివార్చన యట. ఇంత ఎందుకు, శ్రీకాళహ స్తిపురంలో -- 

ఎలదో(టల్యనము, ల్యధూకుచముల ద్రీం ద్రంబు, లాకంటికిన్ 

ఫలము ల్వాతెర, లంగజాగమ కళాబంధంబు లిచ్చాసనం 

బులు కోపనంబున( బాయుటల్ తపము సంభోగంబు క్రైవల్యమం 

దుల లీలారతినుండు మానవృల కెందుం గానమీ చి|తముల్, (121) 
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జడలు ధరింప, రంగజుని జంపగు, పూయరు ९७०58०८४ 5 

నడుగరు భిక్ష, కట్ట రజినాంబిరము, ల్చరియింప బోరు పే 

రడవుల, నగ్గిరీద మహిమాతీశయం బికనేమి సెప్పుదున్ 

బడయుదు రూరకుండియును. (బాణులు చితముగా శివత్వమున్. (1-80; 

4 

తనయిల్లా లఖిలై కమాత, తన సంతానంబు భూత|వజం, 

బనులాపంబులు వేదము, లన 2258 ए णर ०८२53 లేని ४) 

ద్వనజంబు, ల్లన సేవకులములజాత (8) ५८००८ 5९0 

గిన చేవో_త్తము నమ్మవోతు( దరమే కీ రింపయగా 8685 1-10 

మంగళాచరణ పద్యంలో “మదభీష్టము లృల్పెడున్” అని చెప్పుకొన్నాడు 

ధూర్జటి, ధూర్జటివంటి మహాకవి, మహాభ క్తుని అభీష్టాలు తీర్చేవర మేశ్వరు డెటువంటి 

వాడు, ఆయన ఇల్లాలు సకలలోకా౭కు తల్లి; సకల|పాణులు ఆయన సంతానం; మహర్షుల 

హృదయ కద్మాలు ఆయన విహారస్థలాలు; ९५९४ విష్ణవులు ఆయన సేవకులు అటు 

వటి దేవో త్తముని వర్ణించటం ఎవ్యరితరం ए ఆందుచేతనే 'చేతోగమ్యుండు' *౪నీ, 

“అనుభవగోచరుండు' అనీ ధూర్జటి పేర్కొనటం జరిగింది. అందే పరమేశ్యగుని 

మనస్సుచేతనే చేరుకోగలుగుతాము, అనుభూతి ద్వారానే తెలుసుకోగలుగుతాము. ఈ 

పద్యంచదువుతూ ఉ है ఆర్యాదీనకవి కాసుంపురోషో తమకవి పద్యం జ్ఞాపకం రావటం 

సహజం. నిందాపూర్ణ్యకంగా ఆతడు విష్ణువును స్తుతించినాడు -- “ఇష్టసంపన్ను 

०८०९०6८ భార్యయె కామితార్థదు(డన్నథ్యాకి ठत). ००००११० ०८१२) మొదటి నుండియు 

నీవు దామోదరుండవె,.. . . ఆ“ (ఆం ధనాయక శతకం) 

ఇంతకీ ధూర్లటి ఆభీషాలేమీటి ? పరమేశ్వరుని ముఖతః ధూర్భటి చెప్పించిన 

కథలలో జంతు శేణి, ఆటవికుడు హరద్దిజుడు నత్కీరుడు మున్న గువారందరి ५४ 

ష్టాలే ధూర్జటి అభీష్టాలు కూడా” భవన్మయమైన పూర్ణ చిద్గగగనములో २००० 

గలిపి, |క్రమ్మట( బుర్లైడు బాధమాన్సవే” (111-124)అంచదే నీ స్వరూపమైన సంపూర్ణ 

చిదాకాశంలో మమ్ము కలిపివేసి, పునర్జన్మ బాధను మాన్పుము-అని. 

మరి, ఇంతగా భ క్రరక్షణకళాపరాయణుడైన పరమేశ్యరుని నివాసం ఎటు 

వంటిది ? 
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ॐ 

సంసారపారదోచ్చాట నానలకీల 

కలుషసంచయతా[మ గంధకంబు 

కమలతామూలకంద కుద్దాలంబు 

సంకల్ప పాపాణటంక ముఖము 

రాగళాలి వనాంకురకడంగరీయంబు 

శంకా కళంక భుజంగనకులి 

నవమనో గోరాజ నాసికారజ్ఞువు 

కోవనేకణ విశిభోపలంబు 

దివ్య దేశిక వహాంసాపదిష్ట మార్గ 

నిగ్గుణధ్యాన సంధాన నిరుపమాన 

సౌఖ్యసంప త్తి సాధకజననివాస 

మమృత లింగాకరము కాళవా స్తిపురము (1-17). 

ఈ (ప్రబంధం శ్రీకాళహ స్తికేత మహాత్మ్యాన్ని వివరిస్తున్నది. కే తమహాత్మ్య 

(ప్రబంధాలలో సాధారణంగా ॐ 7९5० కనిపించదు, హరవిలాసాదులలోవలె ఏకథకు 

ఆకథే ఒక (ప్రత్యేకతను కలిగిఉంటుంది, అయినా పూసలలో దారంవలె, ఆకథలలో, 

భగవద్భక్తి అనున్యూతంగా అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది. ఇట్లాగే శివభ క్రి శ్రీకాళ 

హస్తిమాహాత్మ్యంలోని కథలకన్నింటికి ఏకసూత ఘటిస్తున్నది. అంతేకాదు. ఈ కథ 

లన్నీంటినీ జంగమ స్వరూపుడైన సాకాదీశ్వరుడే యాదవభూపాలునకు స్వయంగా 

చెప్పినాడు. ఈ విధంగా కొంతకుకొంత ధూర్ణటి ఇందులో +. సాధించినాడని 

చెప్పవచ్చు. 

కృతిభ ర్రలు కాదలచినవారు కోరటంవల్లనో లేదా తమకు అభిమానపా తాలు 

కాపటంవల్లనో (పావీనాంధ్రకవులు ఆయాకాలాలలో పెక్కు. (గ్రంథాలను వెలయించి 

నారు; కాని వాటిలో తెలుగుదేశానికి సంబంధించినవి మా|తం చాలా తక్కువ, అయిశా 

తెలుగుకవులలో తెలుగుదేశంమీద అఆభిమాననికి మాత్రం కొదువలేదు. భారత కథలో 
తీర్థయాతాపరుడై న అర్జునుని, నన్నయభట్టు స్వతంత్రించి వేగీదేశానికి తీసుకొని 
వచ్చి గోదావరీ స్నానం చేయించినాడు- 
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“దక్షిణగంగనా( దద్దయు నొప్పిన 
గోదావరియు జగదాదియెన 

భీమేశ్వరంబును బెడంగగుచున్న త్రీ 

పర్యతంబునుజూచి యుర్విలోన 

ననఘమై శిష్టా గహార భూయిష్టమె 

ధరణీసురోత్త మాధ్యర పధాన 

పుణ్యసమృద్ధమె పౌలుచువే(గి దేశ 

విభవంబు( జూచుచు...” 

(ఆది పర్వ-VII. 189) 

ఇటువంటప్పుడు స్వీకరించిన 2 (० తెలుగుదేశానికి 5००6०९०6, తనకు 

(పాణ[పదమైనదీ ఆయినప్పుడు ఇంక కవివిజృంభణకు అడ్డుఏమి ఉంటుంది? కావు 

ననే శ్రీనాథుడు భీమేశ్వరపురాణంలో, పరవళుడై, తెలుగుసీమను మనసారా వర్ణించి 

నాడు. భీమేశ్వర పురాణంలోని దశారామంవలెనే, పాల్కురికిసోముని పండితారాధ్య 

చరిత్రలోని శ్రీశై లంవలెనే, ఈ |ప్రబంధంలోని. శ్రీకాళహ స్తికూడా తెలుగుదేశపు 

उ 5६/४० ఈ పద్యంలో శ్రీకాళహస్తి వైశిష్ట్యాన్ని సాశ్షాదీశ్యరుని చేతనే చెవ్చించి 

నాడు ధూర్జటి శ్రీకాళహ'స్తిపురం సంసారమనే పాదరసానికి అగ్నిజ్వాల, పాపాలు 

అనేరాగికి గంధకం, కామమనే తీగయొక్క- దుంపకు కుద్దాలం, సంకల్పమనే (పీతికి 

98, రాగమనే వరిచేని మొలకకు గోమహిషాది పశరూపము, సందేహికళంకమనే 

పామునకు ముంగిస. इ" 59579) అనే ఆబోతునకు ముక్కు_[త్రాడు. కోపనయొక్క 

చూపులనే బాణాలకు జాయి అందే (శ్రీకాళ హ గ్టిపురంలో నివాసంరాగ ద్వేషాదులన్నిం 

టినీ నశింపజేస్తుందన్న మాట. ఇంతవరకు వ్యతిరేకమార్గంలో వర్ణన జరిగించి ఇంక 

తేటగీతిలో అనుకూలమార్గంలో చెప్పటం జరిగింది. దేవతాస్వుకూపుడై 5 దేశికుడనే 

పరమహంసచేత ఉపదేశింపబడిన మార్గంలో నిర్గుణస్యరూపధ్యాన ~ అనుసంధానంచేత 

సాటిలేని సొఖ్యసంపదను సాధీంచే జనులకు నివాసమైనది. అమృతమయలింగ మునకు 

నెలవయినది శ్రీకాళ హ స్తిపురం. అంతమహిమకలది గావుననే తక్కిన “పురముల్ 

కొండాట इदु, ०४०८” అనీ, “తత్పురముసాటిగ నన్యపురంబులెన్న( గానమరునటన్న 

హస్తిమశకాంతరమింతియవాసిచూచినన్ ” ఆనీ ధూర్ణటి పేర్కొనటం జరిగింది, 
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# ఓవెట్టీ! సుతు ९०८९९०० 5, నయ్యో !దుఃఖివై యీగతిన్ 

జావం బుట్టువు దిలునే? మనములో సంసారమున్ రోసినన్ 

దేవో ९ ०5०९८ బార్వతీరమణు क &,० గొల్వుమీ, २६०९००६ 

8० క్కి” యటంచు ధాత్రి యుపదేశింపం |బ్రమోదంబునన్. 

(1-69 ) 

(బహ్మర్షి అయిన వసిష్టునితో భూదేవి చెప్పిన మాటలివి. దుఃఖితుడై నప్పుడు 

[४४९ కూడా వెణ్టివానితో సమానమే. విశ్వామితునితోడి తగవు ఫలితంగా తన 

నూర్గురు సుతులు చనిపోగా వసిష్టుడు దుఃఖీతుడై , ఆత్మహత్యకు పూనుకొని; కొండ 

ఎక్కి (క్రిందికి దూకినాడు, కాని వసివుడు |క్రిందపడకుండా బంతివలె పట్టుకొని, భూదేవి 

ఇట్టా చెప్పింది ~ च्छद పుట్టువుతీరుతుందా ? పార్వతీరమణుని భక్తితో సేవిస్తే 

జీవన్ము క్తి లభిస్తుంది. అని, వసిష్టుడు తెలివితెచ్చుకొని, గజకాననంలో అత్యుగ మైన 

తపస్సు చేసినాడు. ఆ తపస్సునకుమెచ్చి, శివలింగరూపమున . పక్చిమాభిముఖుండై. 

(పత్యక్షమైన శివుడు “ముని చూడామణి” అని సంబోధించి, ఆతని కోర్కెలు తీర్చి 

నాడు. బహ్మవిద్యనొసంగుమనీ, ఆశివలింగరూపమున కలకాల మచ్చటనే వసింపు 

మనీ వసిష్టుడు కోరినాడు; శివుడనుగహించినాడు. పర మేశ్యరికూడా తదీయ సన్నిధిని 

నిల్చి, జ్ఞాన పసూనాంబగా (పేసిద్ధిపొందినది, పార్వతీపర మేశ్యరులు, సపరివారంగా, 

ఆ వనంలో, ఆ గిరిమీద విహరింపసాగిరి. ఆ కేత్రమే దక్షణకై లాసమనబడు శ్రీకాళ 

హస్తి. లోపాముదాసహితుడై దక్షిణకై లాసమునకు విచ్చేసిన అగస్తుడు, శివుని 

అర్చించి, అచ్చట పుణ్యనదీ పవాహంలేని లోపాన్ని తీర్పదలచి, అక్యు గ మైనతపస్సు 

చేసి, బ్రహ్మ అను[గహంవల్డ్ణ,. ఉ త్రరముఖంగా సువర్ణముఖరీ నదిని ప్రవహింపజేసినాడు. 

ఈ విధంగా ఉత్తరముఖమైన నదితో, శివునికి నివాసమైన శ్రీకాళహస్తి నిజంగా 

'“అవిముక్ర (కాశీ) కేతమే. 
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४४ ५ గానని లేడిపిల్ల ०६०८ జన్నిచ్చి 

| చెంచు బెబ్బులి తనబిడ్డయట్ల 

'దై_వికంబున గూ(డుదప్పి నేలను బిడ్డ 

రాచిల్క_బోదల( (6०४०८ బిల్లి 

८5००९ २९ [१८१8 6०९६० €8 ०६०८ 252) 

యెలమావి నీడల నిలుపు [9९८8 

యెడం జాసి పోయిన పిడియేను(గుల( గూర్చి 

కరీ విరవాంబు కేసరి వారించు 

_ २९२४२००९ కెగబడి వచ్చు శరభములను 

బట్టి యొయ్యన ధా|(తినై ८ బెట్టికాచు 

గండభేరుండ పతులు గలిగి యజుని 

యా|శమము శాంతరసరూప మయ్యినపుడు. (2 - 71) 

ఇంతకుముందు |బహ్మర్షులతపోవర్ణనం చేసినాడు. ధూర్జటి ; ఇప్పుడు [७२४ 

తపస్సునే వర్ణిస్తున్నాడు. మహర్షుల ఆశ్రమాలు శాంతికి (పతిరూపాలు. కణ్వమహర్షి 

ఆగ్రమంలో సహజ వై రివర్గాల సహవాసాన్ని వర్ణిస్తూ తెలుగు సాహిత్యంలో ఇటువంటి 

వర్ణనలకు నన్నయభట్టారకులు శ్రీకారం చుట్టారు (७6८९० ~ 5-24) 

శుకాలుచేస్తున్న శ్రవణసుఖమైన సామగానం వింటూ ఏనుగులు నిలుచున్నవి ; 

ఆ ఏనుగుల తొండాలనుంచి వెలువడుతున్న తుంపరులతో కూడిన చల్లని నీడల కాశపడి 

సింహాలు సుఖంగా పరున్నవట. భూతబలులకై. [బాహ్య్మణులు వేసిన పిండాలను: తిన 

టానికి వచ్చి, ఎలుకలు, పిల్దులు ఒక్కటిగా ఆడుకుంటున్న వట. సహజ వై రివర్గాల 

సహవాసాన్ని చూచి మునిశ §8 దుష్యంతుడు ఎంతో చోద్యమందినాడట : నన్నయ 

తరువాతి కవులుకూడా ఇటువంటి వర్ణనలు అనేకం చేశారు; అయితే ధూర్భటి వర్ణనలో 

ఒక ప్రత్యేకత గోచరిస్తుంది. తక్కిన కవులు సహజీవనాన్ని మాతమే వర్ణించగా 

क्यु సహకారాన్నికూడా వర్ణించినాడు. తల్లి కనిపించక అలమటిస్తున్న లేడిపిల్లలకు 

బెబ్బులి చన్నిచ్చి తనబిడ్డవలె వెంచుతున్నదట. దైవికంగా గూడుతప్పి నేలబడిన 

చిలుక =<> పిల్లి కాపాడుతున్నదట. కోతి, ఎండలో కాగిపోతున్న కొండగొతను 
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తీసుకొనివచ్చి గున్నమామిడి నీడలో నిలుపుతున్నదట. దూరమైపోయిన ఏనుగుల 

జంటను మరల ఒకచోట చేర్చి, నింహం వాటి విరహాన్ని పోగొట్టుతున్న దట. గండ 

భేరుండ పక్షులు, ఉరుముల 3145 వచ్చిన శరభ మృగాలను మెల్లగా నేలపై నిలిపి 

రక్షిస్తున్నవట. ఈ విధంగా జంతుజాలంకూడా సహజవైరం మరచి, పరస్పరం 

సహకరించుకొంటున్న ఆ ఆశ్రమం శాంతరసరూపం కావటంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది ? 

పైగా, అది సృష్టికర్త అయిన ఆజుని ఆశ్రమం కదా. 

వసిష్టుడు, అగస్సుడు, ద్ర్హ్మ, అర్ధునుడు ~ ఈనలుగురూ ఆగమాలు 

ఏర్పరచుకొని, శివునిగూర్చి తపస్సుచేయటం ఆయా సందర్భాలలో 'వరించాడు 

ధూరటి. |పబంధంలో విధాయకమెన అషాదశవర్లనలలో బుష్యాశ్రమ వర్ణన ఒకటి 

కాని తప్పనిసరిగాచేసిన వర్గనలుకావివి; ఇందులో ఏదో ఒక (పత్యేకత గోచరిసూనే 

ఉంటుంది. ఇందుకు ఇంకో రెండు ఘట్టాలు 

ోదావానేకపముల్ గరాపహృత పాథః పూరము లచ్చి, యి 

चर) వృత్తిం జలకంబులార్చ(, జమరీజాలంబు వాలంబులన్ 

వీవం, (గోతులు పండ్లు గానుకలు 7१९०६३५, గిరాతాంగనల్ 

సేవల్సేయ, జెలంగె నమ్ముని తపస్సింహాసనాసీను(డై (1- 71) 

వసిషుడు తపస్సు ఆనే సింహాసనమునం దాసీనుడె ఉండగా, అడవియేనుగులు అభిషే 

కిస్తున్నవి ; చమరీమృగాలు వింజామరలు వీస్తున్నవి ; కోతులు పండ్రకానుకలు పెట్టు 

తున్నవి ; కిరాతాంగనలు సేవలు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మునిరాజునకు రాజోప 

చారాలు అయత్న సిద్ధాలైనవట! 

“ధఫలముల( గాచు నద్రిసుతపాణిశుకంబు, వృషంబు(గాచు శా 

ద్యలముల(, గాచు దంతిముఖ వాహన 5८०९८, గాచు జో 

గులయిలువేల్పు వాజిమది( గోరక బోనము = భక్తులీశ్వరుం 

గొలిచినదాశ( దత్కుధరకూటగళ త్తటినీ తటంబులన్. । (1४-184) 

పూజ పూ ర్రిఅయ్యేవరకు పూజాసామగిని పవితంగా కాపాడుకొనటం.ఆవసరం. 

మరి, కై లాసగిరిమీద ఉండే దివ్యవాహనాలకు పూజాసామా(గియే. ఉచితమైన ఆహారం. 

అయినప్పటికీ శివపూజపూ_ి కానిదే తాము ఆహారం |గహింఛటంలేదు సరికదా, ఇత 
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రులుకూడా ఆ ఆహారం ముట్టకుండా కాపాడుతున్నవట, జంతుజాల మే ఇట్లా నిష్టతో 

ఉంచే ఇంక తక్కి_నవారి నిష్టనుగూర్చి చెప్పేందు కేముంది? 

ఇంతటి మహా మహిమోసపేతమైన |శ్రీకాళహ స్తిపురానికి, ఈ పేరెట్టావచ్చింది ? 

అన్న జిజ్ఞాస కలగటం సహజం. సాలెపురుగు (= శ్రీ), పాము ( = కాళము) , ఏనుగు 

(= హస్తి) ~ ఈ మూడింటికి కై వల్యమిచ్చి, తనలో కలుపుకొనటంచేత గౌరీశుడు 

శ్రీకాళహస్తి పతిఅయినాడు. ఆయనకు నివాసమైనది శ్రీ కాళహ స్తిపురము. అయితే 

ఈ కథలు విన్న యాదవరాజుకు ఒక సందేహం కలిగి, ఈశ్ళరునితో ఇట్టా విన్న 

:వించినాడు- 

^ ९252 లొనరించి, పుణ్యతీర్థములు దిరిగి, 

| ४० లన్నియు? జేసినవారు, శివుని 

23604, 65९८ దీపాము నిభము 2368989 

లెణి(గి పూజించి ముక్తులై. రెట్టనంగ १ (4-1 87) 

అప్పుడు శివుడు పూర్వజన్మ కథలను కూడా విళదీకరించినాడు, 

8 

(పాతఃకాల తుపారశీకరచయ।[పా పిస్ లసన్మా క్రికో 
చేతాగారములట్లు చెల్వెన(గు, దద్చిందుచ్చటా జాతఖ 

ద్య|ోతచ్చాయల గొంత సేపు బహురత్నో దీర్ల గేవాంబులై 

లూతాకల్సిత తంతుసద్భములు వెల్చుం జెప్ప జి(త్రంబులై 

(2-97 ) 

కృతయుగంలో ఒక సాలెపురుగు (ఊర్ణనాభము = चण; చెలది = శ్రీ) పూర్వ 

జన్మ సంస్కారబలంవల్ణ దేవచేవుని భక్తురాలై నది; అంతేకాదు దీని భక్తిమార్గం చాలా 

విచిత మైనది. స్వర్ణముఖరీ నదీజలాలతో తడిసిన తన శరీరంనుంచి వెలువడే దారపు 

పోగులతో, గృహకల్పన శిల్పకళా (పవీణత ఒప్పేటట్లుగా [పాకారాదులు, భవనాలు, 

కొలువుకూటాలు, ఆంత ఃపురాలు, నర్తన మందిరాలు మొదలైనవి గజముఖాది సర్వ 

దేవతలకు ఏకా[గచిత్తంతో కట్టినది. ఆ సాలెపురుగు కట్టిన భవనాల శోభను రము 
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ణ్రీయంగా చి|త్రించినాడు ధూర్ణటి- (పాతఃకాలంలో ఆ భవనాలపై మంచుబిందువులు 

పడినవి. వాటివల్ల అవి ముత్యాలతోకూడిన భవనాలవలె అందగించినవట ! కొంత 

సేపటికి ఆ మంచుబిందువులమీద సూర్యకిరణాలు పడినవి. అప్పు డాభవనాలు రత్న 

ఖచితాలై న భవనాలవలె |పకాశించినవట 

ఆ సాలెపురుగు భక్తిని పరీక్షింపగోరి. అది కట్టిన భవనాలన్నిటిని గుడిలోని 

దీపశిభిచేత కాల్చివేసినాడు శివుడు. పట్టరాని కోపంతో చెలది ఆ దీపశిఖిని | कण) 308 

బోయింది. అట్టా చావవచ్చిన పుర్వును చేతితో పట్టుకొని రక్షించి, శివుడు అదికోరిన 

విధంగా కైవల్యమిచ్చినాడు. శ్రీ కాళహ స్తిలోని శ్రీ ఈ సాలెపురుగు. ఒకప్పుడు 

విశ్వకర్మ పుత్రుడగు ఊర్ణనాభుడు [బహ్మను ధిక్కరించి, సృష్టికి పతిసృష్టి చేసినాడు 

అందుకు కోపింది, “నీ పేరుగల పురుగుగా జన్మించు” మని (బహ్మ శపించినాడు. 

ఆ ఊర్ణనాభుడే ఈ ఊర్ణనాభము ; ఈ విధంగా శాపాంత మేకాదు, క్రైవల్యమే లభించిలది. 

అందుచేతనే “ఆలిగి 2९७29 2८ బడినగతియయ్యె” అని శపించిన తరువాత ९००४४ 

డైన |బహ్మ ఊర్ణనాభుని ఊరడించినాడు. (4-146) 

9 

ఎక్కడి దుర్భ్శదుండోొ, తనకే నొనరించిన రత్న పూజనల్ 

దిక్కుల చాణి(జల్లి , జగతీరువా శాఖలు దమికాడలున్ 

బెక్కులు గొంచువచ్చి పయి బెట్టిన నూరకయుండె శంకరుం 

డక్కుట 1 మేమి సెప్ప १ 55०58 | పగవారిని గూడ ठ 555 

(2-116) 

(తేతాయుగాంతంలో ఒక నల్హ త్రాచు పాతాళంనుంచి దివ్యమాణిక్యాలను తెచ్చి 

(పతిదినం [ప్రాతర్వేళలలో బాలేందుచూడామణిని పూజిస్తుండేది. అట్లాగే ద్వాపర 

యుగ [ప్రారంభంలో ఒక హస్తిశేష్టముకూడా ఆ బాలేందు చూడామణినే అఆర్చింప 

సాగినది. నల్హతాచు సమర్చించిన మాణిక్యాలను ఆవలకు |త్రోసివేసి, తొండంతో 

పీల్చి తెచ్చిన తోయాలతో భక్తిపూర్వకంగా శివలింగాన్ని స్నానంచేయించి, తీసుకొని 

వచ్చిన మారెడుశాఖలను, ఎజ్జదామరలను, నల్దగలువలను సమర్పించి, ఆ ఏనుగు 

వెళ్ళినది. మరునా డుషఃకాలాన ,పాపటేడు వచ్చి, ఎవడో తనపూజను వ్యర్థంచేసి 
ముండ్లకంపలు శివృనిమీద పెన్టిపోయినందుకు విషాదంపొంది, ఏనుగు సమర్ఫీంచిన వాటి 
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నెల్ల |తోనివేసి, మణులతో యథావిధిగా 62398 పూజించి వెళ్ళినది, ఆంతకొంత 

సేపటికి ఆ గజరాజు వచ్చి, పెక్కు వర్ణాల జాలతో & 2568 చేయబడిన ఎకసక్కె_పు 

పూజకు చింతిస్తూ, ఎప్పటివిధంగానే తన శివపూజ కావించి వెడలినది. మరునాడు 

[कष्ठ సమయంలో 'శివపూజచేయడానికి వచ్చిన కృష్ణసర్పము, మారేడుకొమ్మలతో 

కూడిన పద్మనాళాల |క్రింద అఆజగిఉన్న శివలింగాన్నిచూచి, మనస్సులో చాల బాధ 

పడినది. తనది వృధా జన్మమనీ, తన తపము భక్తి పాడై 5358 దుఃఖపడినది. అంతే 

కాదు- “ఎవడో దుర్మార్గుడు నా రత్నపూజలను చిమ్మి వేసి, మారేడు కొమ్మలు తమ్మి 

కాడలు తెచ్చి తనపై పెట్టగా ఊరకున్నాడు శంకరుడు! ఇక చెప్పుట కేమున్నది ? 

దైవము కూడ పగవారిపక్షమే అయినాడు” అని వాపోయినది. ఎట్టకేలకు ధైర్యం 

వహించి, దంతికృత పూజలు (త్రోసివేసి- అనర్జ్య్య రత్నములతో శివుని పూజించినది. 

రేపుకూడా తనపూజ ఇట్టాగే వ్యర్థ మైతే ఏం చేయాలి? (ప్రతిదినం తానుచేసిన శివపూజ 

వ్యర్థమవుతూ ఉండటంవల్ల కలిగిన చింతచేత ఆపాపజేనికి నాటిరాతి శివర్మాతి జాగ 

రమే అయినది ! 

10 

ఉనికి శిలోచ్చయంబు, నిజరయోష. శిలోచ్చయ రాజపు|త్రినీ 

ధనువు శిలోచ్చయంబు పురచావా ! రథీకృత రత్నగర్భ! నీ 
మనమున శకీశిలాశకల మండన మెట్లు [పియంబుసేసె ? నే 
మన(గలవా(డ నిన్ను ?(వ్రతహాని యొనర్చు దురాత్ము( డుండ(గన్ 

(2-122 ) 

రత్నపూజచేసి, పాము వెడలిఫోయిన తరవాత ఏనుగు వచ్చినది. నిన్న 

మొన్నటివలెనే శివునిమీద నానారత్నము.లుండటం చూసి కడుచిన్నపోయినది “నాతో 

ఇట్లా పంతగిస్తున్న వారెవ్వరో ? విశ్వపతీ ! ఈ నీలపు రాళ్లు నల్బగలువలా? ఈ పచ్చ 

రాళ్ళు లేత బిల్వపత్రాలా ? ఈ ఎజ్జరాళ్ళు విచ్చిన > దామరలా? ఈ రాళ్ళలో 
68 68 

పరిమళం, మేతదనం, చల్చదనం ఉంటాయా? ఇవి నీకు ఎట్టా నచ్చినవయ్యా २ 

అని వాపోయినది ఆంతేకాదు శివునిమీద కోపంకూడా వచ్చింది- “ఆయ్యా ! నీవు 

ఉండేది డాతిగుట్ట (కైలాసగిరి) నీ భార్య జాతిగుట్ట (హిమాలయం) కూతురు. 

నీ ధనుస్సుజాతిగుట్ట (మేరుపర్యతం). నీ రథం జాళ్ళమయమైన భూమి. ఇంక నీవో 
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(తిపురాలను కాల్సివేసినవాడవు ? ఆంతటా జాళ్ళతోనే సంబంధంగల నీకు జాళ్ళతోడి 

అలంకారమే నచ్చింది కాబోలు ! అయినా నిన్ను అనడానికి ఏముంది ? నా వ్రతానికి 

హానిచేసే దురాత్ము డొకడు వేరే ఉన్నప్పుడు” అని [క్రోధం వెళ్ళగక్కింది.” సరే 

నేటికి అయినదేదో అయినది. రేపు వేళ తవ్పించివచ్చి, నా పూజను పాడుచేన్తున్న 

వాజ్జి కనుగొనగలిగితే ఆదృష్టవంతుడనే ; వాడో నేనో తేల్చివేస్తాను. రేపుకూడా 

నా పూజ ఇట్టాగే పాడయి, శివునిమీద పాషాణాలుందే ఇంక నా ప్రాణాలే అర్పిస్తాను. 

(ప్రాణంమీద తీపుగల |పాణులకు ఓరుదులూ, (వ్రతాలు కల్యాణకర ములు కావుగదా?” 

అని నిశ్చయించుకొని, యధావిధిగా శివుని అర్చించి ఏనుగువెళ్ళినది. |ప్రాణలింగపూజకు 
కలిగే २६) ०९ పుట్టిన చింతాజ్వరంతో ఏనుగుకు ఆర్యాతి గడవటమే కష్టమై 

పోయింది. 
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(పొగ్వధూమణి చిమ్మ( బశ్చిమదిక్కా-౦త 

పట్టిన చెంగల్వబంతి యన(గ( 

గాల విష్ణుం డంధకారదై తుని వేయ 

8८००6 బడి పోవు చ|క్రమన(గ 

దినమహీరువామున( చేజోమయంబుగా 

బండి రాలిన "ెద్దపండనంగ 

దివినుండి దేవదానవ యుద్దరక్తార్డ 

3 ०८ గూలురథాంగ మన(గ 

బద్భినీసంగమ [च ००७८ బరివారింప 

నపరజలనిధి జలకంబు లాడ(బోవు 

కరణి నెబిసంజ చందురు(గావి పచ్చ 

డంబు ధర( బెట్టి, భానువింబంబు [12० इ. (2-128) 

ఎప్పుడు తెల్చ్లవారుతుందో? సహింపరాని విరోధవహ్ని ఏ విధంగా చల్లార్చు 
కోగలమో?' అని మనస్తాపంతో పొగులుతున్న కాళఫణికి, హన్తికి ఆ పగలు, రాత్రి 

క్షణమొకయుగంగా గడచినవందే అతిశయో క్రిలేదు వాటికి కాలం ఎంతభారంగా గడి 

చిందో సూచించటం కోసం, అసలు కథను విడిచిపెట్టి, పది పదకొండు పద్యాలలో 

సూర్యాస్తమయ, ४०6१०, సూర్యోదయాదులను విపులంగా వర్ణించినాడు ధూర్జటి, 

శ్రీకాళహ స్తి మాహాత్మ్యంలో పరమరమణియమైన ఘట్టం ఈ కాళ హస్తుల కథ | 
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ఈ పద్యం సూర్యా సమయానికి సంబంధించింది. ఆ సమిస్తున్న సూర్యబింబాన్ని 

చిత్రవిచితంగా ఉ[త్పేకించినాడు ధూర్జటి -- తూర్పుదిక్కు- అనే వధూమణి విసరగా 

పక్చిమదిక్కాంత పట్టుకొన్న ఎజ్జనిబంతి; కాలమనే విష్ణువు అంధకారమనే దైత్యునిమీద 

విసరగా అసా!ది వెంబడిపోతున్న సుదర్శన చ|కం; 25८०९७३ చెట్టున తేజోమయంగా 

పండి, రాలిపడుతున్న పెద్దపండు; దేవదానవ యుద్ధసమయంలో ठ క్రంతో తడిసి, దివి 

నుండి భువికి జారిపడుతున్న రథచ|కం - అన్నట్టుగా అస్తమిస్తున్న సూర్యబింబం 

। గోచరిస్తున్నదట! అంతేకాదు, పద్మినీ సంగమంవల్ణ కలిగిన అలసటను పోగొట్టుకోవటం 

కోసం పక్చిమ సముదంలో జలశకేశి చేయబోతూ కట్టుకొన్న కావిరంగువస్తా9లను ఒడ్డు 

మీదపె సముద్రతీరంలో మునుగుతున్నట్లుగా ఉందట భానువింబం! ఆ స్తమిస్తున్న 

సూర్యుని ఇంకో ఘట్టంలో రామాయణంలోని బంగారులేడితో పోల్చటం జరిగింది, 

(vi - 87). 

కన్యాకుమారి అఆ(గంవద్ద _మూడుసముదాలు కలిసినచోటు మనోహరమైన 

ప్రదేశం; ९ అ|గంవద్ద అ సమిస్తున్న సూర్యబింబం ఇంకా పరమరమణీయమైన 

దృశ్యం. అక్కడ కూర్చుండి, మబ్బులులేని సాయంవేళ అస్తమిస్తున్న సూర్య 

బింబాన్ని చూడగలగటం జీవితంలో మరపురాని ఒక మధురానుభూతి. ఆ సమయంలో 
సూర్యబింబం నిజంగా ఒక ఎట్జని బంతిలాగే, మెటిసిపోతున్న పండులాగే కనిపిస్తుంది? 

కావి బట్టలు ఒడ్డుమీద పరచినట్లుగానే ఉంటాయి. చిరస్మరణియమైన రమణీయ 

దృశ్యాన్ని కళ్ళకుకట్టినట్లు చూపించగలిగినాడు ధూర్జటి. ఈ ఘట్టంలోదే చందోద 

యానికి సంబంధించిన “ఉదయ।గావము , ०००००११ 

ఎట్లాగైతేనేం, చివరికి సూర్యోదయమయింది. 

పన్నగంబు గజము బలమున( జలమున( 

బోరుదెట్సొ ? శివుని బొందుదెట్లొ ? 

చూడవలయుననుచు వేడుకతోవచ్చు 

కరణినంత( €. ५८६०३ (ii - 189). 

ఈ కథా పర్యవసానం ఏమిటో అని సూర్యునికి కూడా కుతూహలంగానే 
ఉందిట. పన్నగం సూర్యోదయానికి ముందేలేచి, శివాలయానికి వచ్చింది. నిన్న తాను 

చేసిన పూజలేమికి చాలా కటకటపడింది. 28 ० कुर శత్రువును పరిమార్చటానికే 

నిశ్చయించుకొని, మారేడుకొమ్మల తామరతూడుల మధ్య పిన్నరూపంతో అణగిఉంది. 
ఇంతలో ఏనుగు వచ్చింది, నిన్న తాను చేసిన పూజ చెడనందుకు ఎంతో సంతోషించి, 
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వెంటనే వెనుదిరిగి పోయింది. దాగిఉన్న పాము “డాయకపోయెగాదాయి. అంటూ 

బాధపడింది. రానున్న కీడు ఎరుగని ఏనుగు ఆడవికిపోయి మెత్సని మారేడు కొమ్మలు 

మొదలగువాటిని సం;గహించుకొని, తిరిగివచ్చి, పాపటేడు హృదయశల్యం బెన నిర్మా 

ల్యాన్ని తుడవటానికి తొండం సాపగా, తనపూజ ఫలించినదనుకొంటూ పాము, ఆ 

ఏనుగు తొండంలో దూరి, కుంభస్థలంచేరి బాధ పెట్టసాగింది. ఆబాధ భరించలేక ఏనుగు 

“కొండల్లూలంగ నెత్తిమొత్తుకొని, దిక్కుల్ముట్ట గీపెట్టి' పామును వెడలనడుచుటకు 

పెక్కు_ఉపాయాలు అనుసరించింది, కాని సాధ్యంకాలేదు. అప్పుడు ఏనుగు “ఏనా చచ్చుట 

తప్పదిప్పుడు... తానుంజావక చంపనోపదు ఉరగేందంబు ,०* సరి చంపిచచ్చుట 

జనాహ్లాదంబు గాదా?” (ii =. 49) అని నిర్ణయానికి వచ్చి, 89863 > కుంభస్థలాన్ని 

కొండకువేసి కొట్టుకొన్నది. కుంభస్థలంపగిలి ఏనుగు మరణించింది; దానితోపాచే 

హెమూ కూడా మరణించింది. మరణం దక్షిణ కెలాసంలో, సువర్ణముఖరీ తటాన 

కావటంచేత కాద్రవేయ భద్రగజాలు రదగణాకారాలు పొందినవి. వారి (ప్రార్థన 

మన్నించి శివుడువారికి సాయుజ్యమిచ్చి, తనలో కలుపుకొన్నాడు. ఈ విధంగా 

సాయుజ్యం ప్రిందిన పాము, ఏనుగులే శ్రీ-కాళ-హ స్తిలోని.కాళము, హన్తి. 

|పియురాలిని విడువలేక శివుని సేవించటం మరచిన ఫలంగా కెలాసానికి 

దూరు డెన కాలనాగుడే ఈ కాలనాగము. మధాంధుడె, భవానివలన శాపం పొందిన 

హస్తి అనే (పమథా(గణి ఈ హన్తి, కాళహస్తుల కథలవలెనే మనోహరమైన ఇంకో 

కథ తిన్ననిది. అతడు “వునికి తన కన్ను సమర్పించి इ వల్యం ఫొందినాడు. 

12 

ఓ సామీ! యిటువంటి కొండదరిలో, నొంటింబులుల్ సింగముల్ 

గాసింబెశెడి కుట నట్టడవిలోం గల్లువ్వి|కీనీడ, నే 
ల ల జ 

యాసం గట్టితి వేటిగడ్డనిలు ? నీవా కొన్న చో గూడు నీ 
శృేసుట్టంబులు చెచ్చివెన్లుదరు ? నీ కించేటికే లింగమా ? =, (8-65) 

ప్రొత్తపినాటి విపిన భూమిలో ఉడుమూరు అనే బోయపల్లె ఉంది. అది సమస్త 

భోగభాగ్యాలకు పుట్టినిల్లు. దాని కధీశ్యరుడు నాథనాధుడు, వాని భార్య 'తందె”, 

వారికి అపురూపంగా పుట్టిన బిడ్డ “తిన్నడు”. తిన్ననికి పుట్టుకతోనే అబ్బింది శివభ క్తి 

పెరిగి వెద్దవాడై, పరివారంతో వేటకు వెళ్లిన తిన్నడు, అలిసి నిదింపగా ఒక కల 
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వచ్చింది - సమీపంలో శివలింగమున్నదనీ, దానిని భక్తితో కొలువుమసీ ఆదేశించి 

నాడొక దివ్యపురుషుడు, ని[లేది, ఎదురుపడిన ఒక -ఆడవిపందిని తరుముకొంటూ 

వెళ్ళిన తిన్ననికి, ఆ శివలింగదర్శనమైనది. సంతోషముతో సాష్టాంగనమస్కా-రాలు. 

చేసి, తిన్నడు చెప్పిన మాటలివి. ఆటవికసహజమైన అమాయకత్వం, ఆదరణ తిన్నని 

మాటల్లో పొదిగినాడు 2०९. “నాకుంజుట్టము తల్లిదండులు జెలు ల్నాథుండు ఈ 

దై.వమే, మీకిచ్చోపనిలేదు క స్తిపడగా, మీ పల్లెకుంబోండు” అని తిన్నడు వెంటవచ్చిన 

పరివారాన్నంతా పంవివేసినాడు “ఎన్నేండ్లనుంచో వస్తున్నా డీయడవిలోన ఒంటిగా 

మహేథడు” అని నమ్మి, దొప్పలలో నంజుళ్ళుతెచ్చి శివుని కారగింపబెట్టినాడు. శివుడు 

కదలలేదు. “నీవారగింపకుండిన జీవన మేమిటి నాకు? నీ పదరాజీవములపై ప్రాణము 

విడుతు” అని తిన్నడు ఏడ్చినాడు. వాని మూఢభ §§ శివుడు [పసన్ను,డె, అత 

డందిచ్చిన కజకుట్టు ఆనందంతో ఆరగించినాడు. ఈ విధంగా కానలో తిరుగుతూ 

తిన్నడు అనుదినం శివుని సేవింపసాగినాడు. 

ఆ శివుని కుల దైవంగా పూజించే శివ1బాహ్మణో త్రము డొకడున్నాడు, తాను 

అలికి, పూసి, (२४० (9९०56, కై నేసిన గుడిలో ఎంగిలిమంగలంబుల దొప్పలుండుట 

కాంచి దుఃఖపడినాడు. ఈవిధంగా ఏడురోజులు గడిచేటప్పటికి ఆ |బాహ్మణుని 

సహనం నశించింది. అంతేకాదు, ఈ ६४९३०९४ నంతటినీ సహిస్తున్న శివునిమీద కోపం 

కూడా వచ్చింది - 

(ప్రాతలుమీ(దగప్పిన( గృపామతినోర్చితి; నీచుపొత్తునన్ 

బ్రాతిమెయి మెసంగితివి; భక్తుడు కుంచెన బంప(బోతి; మై 

పూత యొనర్న్చకొంటి శవభూతి(, గపాలమునన్ భుజించి; తీ 

రో(తలు పెక్కు లుండ నివిరోయుదువే? యిక భ క్రవత్సలా! (iii-1 00) 

అంటూ ఎత్తిపొడిచినాడు, చివరకు, “१8258 ఇష్టమైతేకానీ, ఇట్టా ఎంగిలిమంగలం 

చేసే ఆ పాపాత్ముని నాకు తెలియజెప్పు, లేదా తిండిమాని ఇక్క_డే పాణం విడుస్తాను" 

అని శఠించినాడు. అప్పుడు శివుడు ప్రసన్నుడై, ్రుతివ్యవహారేతర మతమున మూఢ 

భ క్రితో తిన్నడు చేస్తున్న పూజను గూర్చి ఆ (బ్రాహ్మ ణునకు చెప్పి, “తద్భ క్రి నీవును 

నేడు చూతువుగాని నావెన్క_దిక్కు.న( గానకుండ నడ(గి యుండు” మని ఆదేశించినాడు. 

తరువాత తిన్నడువచ్చి. యధావిధిగా నంజుళ్ళను సమర్పించినాడు; కాని శివుడు 

ఆరగింపలేదు. తిన్నడు పరిశీలించి చూచేటప్పటికీ శివుని ఒకకంటి నుంచి నీళ్ళు కారు 
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తున్నవి. ఆందుకు తిన్నడు ఆందోళనపడి, పెక్కు. మందులువేని, ఫలితం కానక, 
మీదుమిక్కి_లి ఆ కంటివెంట నెత్తురు కారటం చూసి భరించలేక, తన ఒక కనుగుడ్డు 
పెకలించి దానిని శివుని కంటిమీద పెట్టినాడు. అది చక్కగా ఆతుకుకొని, మునుపటి 

కంటే మోహనంగా కన్పట్టింది. కాని, ఇంతలో రెండవ కంటినుంచి రకం కారటం 

మొదలయింది. అప్పుడు తిన్నడు ~ “స్వామీ! నీ రెండవకంటికి నారెండవ కన్నుంది; 

ఇంక నీ మూడవ కన్నుకూడా ఇట్లాగే అయితే నా [పాణమే ఇచ్చేస్తాను అని చెప్పి, 

గుర్తుకోసం తనచెప్పు కాలిని © &० కారుతున్న నిటలాక్షుని కంటి కొనమీద పెట్టి, 

రెండవ కనుగుడ్డును పెకిలింపబోయినాడు. అప్పుడు శివుడు సదయు డై (పత్యక్షమై 

తిన్ననికి, శివ బాహ్మణునకు వారు కోరినట్లు ,కెవల్యమొసగి తనలో కలుపుకొన్నాడు, 

కన్ను అర్పించిన ఈ తిన్నడే శ్రీకాళహస్తి చరిత్రలో [పసిద్ధికెక్కిన కన్నప్ప 

తపస్సుచేసి శివుని సాక్షాత్కరింప జేసుకొన్న అర్జునునకు ఆ జన్మలో పాకు 

పతాస్త్రం మాత్రమే లభించింది; మరి బంధుహరణమునకు కాంక్షచేసిన దానికి ఫరితంగా 

అర్జునుడు కలియుగంలో మృగహంతగా అందే తిన్ననిగా జన్మించి, శివుని పూజించి, 

సాయుజ్యమందినాడు. 
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అడిగిన దిచ్చునర్లులకు, నా ప్తులకిచ్చుమనంబు, ६००६०१०० 

బడతులకిచ్చు సౌఖ్యములు, బంధుజన ంబులకిచ్చు సంపదల్ 

పుడమి సమ స జాతులకు 8०829 నుత్సవమిచ్చు, ४ (४०० 

బొొడవడంగించి సాధుజనపుంగవ కోటికి నిచ్చు వేడుకల్ (8-147) 

“విడ కవిత్వ సరళి భారతీదేవి కెనయెన వార లెందజైన( జోటిచ్చు, 

నొక్కరుండెన నతని కిచ్చుం దగినట్టు కూర్చుండ 359 అంటూ అగ २९६२०२०९ 

పూర్ణం పాండ్యభూపాలునకు ఒక నిర్మలిన శంఖఫలకాన్ని బహూకరించినాడు. 

దానిని ఆ పాండ్యరాజులు తరతరంగా పూజిస్తూ వచ్చినారు. కథాకాలంనాటికి ఆ 

సద్వంశంలో ఒక మహారాజు జన్మించినాడు. ఆయన' ఆ సంస్థానంలో నత్కీ_రాది 

సత్కవీం(దులు పన్నిద్దణు ఉండేవారు వారంతా శంఖభలకం మీద వసింపదగిన 

విభాసితమతులే, వారు మెచ్చునట్టుగా ఏ సరసుడు కవిత్వం చెప్పినా ఆరాజు చేసేత 

వేయెసి మాడలిచ్చే వాడట ఈ మహారాజు గుణాలను గూర్చి वटु చేసిన (పశంస 
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ఈ పద్యం. నిజానికి ఏ రాజునకయినా ఉండవలసిన గుణాలు ఇవే -- ఆ రాజు 

సత్కవులకే కాదు, అర్థులెన వారందరికి అడిగినది లేదనకుంకా ఇచ్చేవాడు; ఆప్తులైన 

వారికి తన మనస్సు ఇచ్చేవాడు; భార్యలకు కూటమిని సౌఖ్యమిచ్చేవాడు; బంధు 

జనులకు సంపదలిచ్చేవాడు; రాజ్యంలో సత్య|వతపరాయణులై న సమస |పజలకు 

ఉత్సవం ఇచ్చేవాడు; 29 <€ 25००९ 38 సజ్జనులకు వేడుకలు ఇచ్చేవాడు. 'బొంకమిిని 

అంది అబద్ధమాడ కుండుటను ఆ రాజు ఎంతో గౌరవించేవాడన్న మాట! “ోసార్రపు 

ధర్మము, విమలసత్యము” అని తిక్కనగారు చెప్పినదానిలోని సత్యము ఇడే. 

“సత్యమేవజయలే' అని భారత [పభుత్యం అధికార చిహ్నంలో [గహించిన సూక్తిలోని 

సత్యం కూడా ఇదే. మరి మానవాళికి మహితధర్మం ఇదేకదా? 

14 

తానెణి(గిన విద్య నృపా 

స్థానములో 'నెఅప(గీ ర్తి సమకూరుంగా 

కే నరునకు, బరవిదా 

ధీనత భూపాల సభల చేజము గలదే? (8-162) 

ఆ పాండ్యరాజ్యంలో ఒకసారి, దురదృష్టవశాన వర్షకాన్యమై,మానిసిని మానిసి 
తిను కజవు వచ్చినది. దానిని భరించలేక మూలస్థాన హరద్విజుడొక డెందేని పోదలంపగా 

మహేపశు దయతలచి, పాండ్యరాజుపై ఆజవబాసలో శృంగారరసానవద్యంబుగా 

ఒక పద్యము చెప్పి ఇచ్చి నృపాస్థానంలో “ఇది చదివిన మెచ్చి వేయి మాడల ముడు 

పిచ్చు, వెచ్చంబున కొదవు, నీవు నెవ్యగన్నొవ్వక [९२६० గలవాడవు; అంతట గజివు 

665, జగంబున म వర్షంబగు వర్షంబు గురియం గలదు, సస్యంబులు పండు, 

పండువు జనంబులకవు” నని సాగనంపినాడు. అతడును రాజాస్థానమునకు బోయి, 

@ పరమేశ్వర |ప్రణీతంబై న కవితాచమత్కా-రము వినిపించినాడు. ఆందులో' సింధుర 
రాజగ మనాధమ్మిల బంధంబు సహజగంధంబు” అని ఉన్నది. వేనలీకి సహజగంధ 

మేమిటనీ తప్పిది చెప్పిరాదనీ నత్కీరు డాక్నేపించినాడు, ఆవిపుడు చిన్నబోయి, 
నా కప్పరమేశ్యరుండు వసుధాధిపుపై రచించి యిచ్చినా( డొప్పును దప్పు నే నెలుగ 

ను_.త్రములారః” అని చెప్పి, తిరిగివచ్చి, శివుని పద్యము శివుని కొప్పగించి చెప్పిన 

మాటవిని. “నిన్ను నమ్మిపోయి, నిండినసభ ® 79888, నున్న కథలు చెప్పనేల?”, 

“నిన్ను నమ్మి, పౌరుషగర్యము, బోనాడు కొంటిగడపట సభలోన్”, “సీ మాట నమ్మి 
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పోయిన నా మోసము, జెవ్పనేల ? నత్కీరునిచే నే మాటపడ్డ దుఃఖము శ్షామవ్యధ 

8८०87८०. సద్భ క్రనిధీ” అని వాపోయినాడు. అంతే కాదు-“ తెలిసిన విద్యను నృపా 

స్థానంలో వెలయించినప్పుడు క్రీ ర్హివస్తుందిగాని, పరవిద్మాధీనత రాజసభలలో తేజన్సు 

నిస్తుందా ?” అనీ నిర్వేదము చెందినాడు. చివరకు 

“నా భాగ్యం బిటు లు:డణగా(, దుది నినున్న 8 }- 66०७०९०८ గా 

నే భావ్యం ? బి(క(జాలు, నిక్క అవుచేనిర్లైతి, నెందైన6గా 

నీ ఛై క్షంబున( १०९८ | 6०8", 69०82) నేవత్తు, దే 
'వాః భదంబగు నీకు, నన్ననుపవే 2 (8-165) 

అరటూ (పార్థించినాడు. 

రాజాస్థానంలో ఇటువంటి ఘట్టాలను ఎన్నంటిని చూసినోడో ధూర్ణటి 2 ఇట్టా 

భంగపడేవారు రెండు రకాలుగో ఉంటారు. “ఏదో చూసీ చూడకుండా తోసుకుపోదా २० 

అన్న మొండి ధై ర్యంతోవచ్చి, భంగపడేవారు ఓకరకం. హరద్విజునివలె ఆమాయికంగా 

- ఎవరినో నమ్మివచ్చి, భంగపడేవారు రెండోరకం, మొదబిరకంవారు భంగపాటును 

లెక్క_ చేయరు. ఇంక రెండవవారికి అది మరణంతో సమానమే. అందుచేతనే “నా భంగ 

పాటు వలన కలిగిన దుఃఖం ముందు వామంవల్ల కలిగిన దుఃఖం కొజుగా”దని 

ఆ విపుడు వాపోయినాడు. మూనధనులె న వారికి భంగపాటు ఎంత భాధాకరమో ? 

9298 మాటలలో వ్యక్తం చేసినాడు ధూర్జటి, ఈ [६७०८०९८० రమణీయమైన అనేక 

ఘట్టాలలో తప్పక పేర్కొనదగిన ఘ్లటం నత్కీరునికథ. 

15 

ఈ రాజన్యుని १०८८ నేం గవిత సాహిత్య స్ఫురన్మాధురీ 

చారు (పౌఢిమ( "జెప్పిపంప, విని మాత్సర్యంబు వాటించి, న 

తీరుం డూరకె తప్పువశ్లైన(ట ! యేదిలక్షణంబో, యలం 

కారంబో, పదబంధమో, రసమొ ? చక్కం జెప్సు(ణా తప్పనన్, 

(8-1 67) 

తన మాట నమ్మి మోసపోయిన హరడ్విజునిపై శివునకు ఆపారమైన దయ. 

కలిగింది. “కటకట ४ అన్నతీర్కు.ండట! కవితయు దప్పువష్టైనట 1 అటు పదమీ 

ఎటువలెనో తెలిసెద” ఆంటూ నిటలాక్షుడు స్వయంగా కదలివచ్చిః కొలువు కూటంలో 

289 “నేసీ మహారాజుమీద సాహిత్యమందొ స్పెడి మాధుర్ణంతో కూడిన చమత్కార 
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పాటవంతో కవిత చెప్పి పంపగా ఆసూయతో నత్కీ_రుడూరకే తప్పుపట్టినాడట, ఏదీ 

ఇందులో తప్పు-లక్షణమా ? అలంకారమా ? పదబంధమా ? రసమా ?'” అని సవాలు 

చేసినాడు. నత్కీ_రుడు మునుపటివలెనే తప్పుకు పేర్కొన్నాడు, శిపుడు “గిరి తనయా 

నకచభారము సహజగంధము కల దన్నాడు ఆగజవిషయం నిజమైతే కావచ్చు, 

నీవు చెప్పిన పద్యం భూలోక త్రీ విషయం అందుచేత అది తప్పే. లూలాలాలపు 

మాటలింక చాలు” అని నత్కీ_రుడు సమాధానము చెప్పినాడు శివునికి కోపంవచ్చింది 

తన నిజరూపం చూవిస్తె అయినా నత్కీరడు అంగీకరిస్తాడేమో అని శివుడు నిటల 

నే,తం చూవినాడు నత్కీ_రుడు నవ్వుతూ-"”తల ४9८ ८०69८ గన్నులు గలిగిన బద్యంబు 

దప్పుగా ద వశమే? వలదిచ్చట నీ మాయా.విఅసనములు పనికిరావు విడువు'” మని 

అధిశ్నేపించినాడు. అతని శఠత్వానికి కినిసి, “కుషవ్యాధి పడితుడవు కమ్ము” అని 
శివుడు శపింగినాడు. అప్పటికి కాని నత్కీ-రునకు తెలివిరాలేదు. “స్వామీ | [దోహ 
జేసితి” నంటూ శరణు వేడి శాపాంతమును అర్షించినాడు. “కె లాసశై లఅమును చూసి 

నప్పుడు ఆవ్యాధి మానగలదు” ఆ శివు డనుగహించినాడు కుమారసా(మి కరుణవల్ల 

దక్షిణ కైలాస శ్రైలమును (@ కాళహ స్తీశ్వరుని) దర్శించి శాపంను-చి వము క్రి ఫ్రొంది 

నాడు నత్కీరుడు. 

కవితాభిమానంతో నత్కీరుడు శివునికూడా లెక్కచేయలేదు. శ ठ నప్పుడు 
కూడా-“ఈ కవితాభిమానము వహీంచితి నేటికి? ४०४१8६४२ సీకవులున్న యట్టు 

వసియింపక దేవునితోడ నేల చార్యాక మొనర్చితి ? అంటూ తలపోసినాడే కాని తాను 

చేసిన వాదం తప్పు అని అంగీకరించలేదు. అందుచేతనే శాపాంతంలో పరమేశ్యరుడే 

వానిని “సాహిత్య శ్రీ వర 1” అనే అపూర్వమగు బిరుదముతో నత్కీరుని సమ్మానించి 
నాడు. ఇంక సర్వస్వాన్నీ పరమేశ్వర రూపంగా భావించి “నవ్యభాషా శతధా నిగుంభన 

రసస్థితి నొప్పువలిర్ప' కవిత వెలయించిన ధూర్భటిని సహృదయులంతా ఆ'సాహిత్య 

గ్రీవర బిరుదంతోనే సన్మానించటం సమంజసం కాగలదు 

16 

శివున చేతించిన చిత్తంబు, చి_త్తజా 
యత్తమె 2६ > నాసవడునె ? 

పర శివస్తుతి కథాభాషలు విను వీను 

లానునే &0 द లాడు పలుకు ? 

లీశ్వరేశ్వర మూర్తి నీఊంప గోశెడు 
చూ పన్యరూపంబు( జూడ జనునె @ 

ము క్రి వల్ల భు ననుర_క్తిం గూడ దలంచు 
కాయంబు గూడునె కాముకులను ? 
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వారుని భవవారు (8) కాళవా స్తీ నిలయు 

వినుతి యొనరించు జిహ్విక మనుజతలతికి( 

(బియము( చెప్పంగం బోవునె నయముమీటి ? 

వార ధరోోపదేశంబు వలదు ७४ . (4-89) 9 

ఈ పద్యంలో చివరిపాదం చూడకుండా ఉందే ఇదేదో పోతన్న గారి రచనలాగే 

తోస్తుంది; అంతేకాదు, “మందారమకరంద మాధుర్యమున(దేలు మధుపంబు పోవునే 

మదనములకు' అనే పద్యంకూడా జ్ఞాపకం వస్తుంది. శీ కాళహ స్తిమాహాత్మ్యంలో 

చివరిది వేశ్యాతనయుల కథ, లోకో త్తర సౌందర్యవతులై న ఆవేశ్యాతనయబు 

ముట్టని చి త్రజాతుశరముల్ దెలిగన్నులు, రాజకీరముల్ 

ముట్టని పక్యబింబములు మోవులు, చన్నులు మిండతుమ్మెదల్ 

ముట్టని పుష్పమంజరులు మోములు రాహువు దంవ్షి9కా|గముల్ 

ముట్టని చందు, వింతులువి ముట్టని లింగముల్ ०,००.०. 

కాళశిదాసమహాకవి “అన్నాఘాత పుష్పం ,. ह జ్ఞాపకం రాకపోదు ఈ పద్యం 

చడివినప్పుడు.  వేశ్యాగర్భాన జనించినప్పటికీ ఏ జననాంతరవాసనవల్తనో వేశ్యా తన 

యలకు పుట్టుకనుంచీ “పణ్యధర్మంబు మదిలోన పట్టువడక శ్రైవధర్మంబె ధర్మంబు 

అయినది. అందుచేతనే పుం|డేక్షుతొదండ విద్యారూఢ కాంతామతల్లి అయిన తల్లితో 

వారధర్మోపదేశంబు వలదుతల్లి” అని వారు ఆ|క్రోశించినారు అంతేకాదు -- 

ఒక్కని( దల్పుమూల, మణియొక-ని దల్లిగృహంబులోన, వే 

టొక్కని బోటి గేహమున, నొక్కని( జెల్లెలియింటిలోన, నొం 
డొక్క-ని( జుట్టముం బలె యధోచితచౌర్యరతి పస క్తిమై, 

నొక్కని నొక్క_రుం డెజు(గకుండ రమింప(గనమ్మః నేరమే, (iv-40) 

అని తెగేసి చెప్పినారు. అందుచేతనే ఈశ్వరుడు వారికి నిశ్మేయసంబిచ్చి తనలో 

కలుపుకొన్నాడు. 

ఇంతవరకు కథావశానవచ్చిన మేలి పద్యాలను పరిశీలించుదాం. 
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వడి, బిగువై నపీనకుచభారము వంక ధరిత్రి మోవకుం 
డెడుతనువల్లితో' గటికి డెందము భూపతి దూటుచున్, వడిన్ 

వెడలు దృగంబు పూరములు 'వెల్లిగొనన్ బలవించె, त వమున్ 

దడవుచు(, బంచమధ్వనుల తానము లీను పికాంగనాగతిన్ (1-5) 

పర మేశ్యరుడు కపట జంగమ రూపుడై, జంగము రాలింటిలో విడిసినాడు, ఆమె 

యాదవభూనాయకు డారగింపబోయెడువేళ తానయి పళ్ళెరము నమర్చెడుచాన. 

ఆనాడు తపసి తగులమున ఆమె తన పని మరచినది. భూపాలునకు పట్టరాని కోప 

ము వచ్చినది. ఆమెను పిలిపించి, నిర్ణయచిత్త వృత్తితో తలగొటిగింప నాజ్ఞాపించినాడు, 

అట్టా ఆమె భంగపడి. ముండితమ స్ప్వకంతో, తపసి ४८९७०९०२) పడి ఈవిధంగా విల 

పించినదట. 

తెనాలి రామలింగకవి ఆకేపించినాడన్నట్లుగా [ప్రముఖ ప్రబంధక వులు తమతమ 

కావ్యాలలో నాయికల ఏడ్చును సందర్భానుసారంగా వర్ణిస్తూవచ్చినారు. కాశీఖండంలో 

కళావతి ఉపాథ్యానంలో, ठ వోపహతయైన సుశీల ఏడ్చును. శ్రీనాథుడు ఇట్టా వర్ణించి 

నాడు. 

కొసరి వసంతకాలమున( గోయిల |కోల్చినభ్రంగి उठ) న 

బ్బిసరుహనేత్ర కొండచణి (బెద్ద యెలుంగున వెక్కివెక్కి. వె 

క్కసమగు మన్యువేగ మున గాటుకకన్నులనీరు సోనలై 

యుసిరికకాయలంతలు పయోధరముల్ దిగువాటునట్టుగాన్ (v-167) 

ఆల్లసాని పెద్దనామాత్యుని వరూధిని“ వేదన నెపంబిడి యేడ్చె(గలస్వనంబుతో” 

(మ. చ, 1. 70). 

ముక్కు_తిమ్మన్నగారి సత్యావధూటి “ఏడ్చె-బాల పల్దవ [73 కషాయ కంఠ 

కలకంఠ వధూకల కాకలీధ్యనిన్” (పారి. 1-1 88) 

ఇంక రామరాజభూషణుని గిరికాదేవి- “ఎరెత్తి...... >) గిన్నెరవధూ రాజ 

త్కరాంభో జీమేళ విపంచికారవసుధాపూరంబు తోరంబుగన్” (వసు. iv-52) 
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మరి ధూర్జటి మాతం ఏం తక్కు_వ తిన్నాడు? పశ్ళెరపుగోమలిచేత “పంచమ 

ధ్యనులతానములీను పికాంగనాగలతిన్' విలపింపజేసినాడు 

18 

మొగలేటి మడు(గున ముని౭గి తుండమ్మున 

నుదక మాకర్ణి ०९ 08०5०८6 యూంది 

కడు గపాలముదా(కి ४९८०६०९५ ८ &8& @-(7११८ 

జేసా(చి 8&&० ८०६०6 -9 (6 

०००९०८९८ దలవా(కొ నీ [పక్క నా (పక్క 

బెడమర్లుగా( బొడ చెట్టి "పెట్టి 

యుడి వోని వేదన నున్నచో నుండక 
పనిలేని పరువులు పాణీ పాలి 

పెద్ద (మా(కులతో? గుంభపీశథ యుగము 

దోము కొనుచును చెటులు దూటీ తూణీి 
పాము సేసిన దుఃఖంబు సామజంబు 

దిర్చుకొను तठ వెలు(గక...... (2-148) 

తుండంలో దూటీ, కుంభసలంచేరి, పాము పెడుతున్న బాధను భరించలేని 

ఏనుగు చర్యలను ఈ పద్యంలో వర్ణించినాడు ధూర్జటి. తుండంతో నీరు పీల్చు 
కొనటం, తుండంసాచి నీరు చిమ్మాటం నేలమీదపడి ఇటునటు దొర్లటం, కుంభ 

సలంతో చెటనురాచుకొనటం ఏనుగునకు సహజ చేషలు. కాని వ్యధాభరిత మైన 

ఏనుగు ఇది. అందుచేత ఈ చేషలుకూడావ్వధాభరిత మెనవిగానే ఉన్నవి. అంతేగాక 

తరుగని బాధచేత, వెై.త్తినదానివలె, పనిలేని పరువులు ఎత్తుచున్నదటః ఆ ఏనుగుపడిన 

బాధను కనులకు కటునట్లుగా ॐ 60४5०९8० ధూర్లటి 
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మాటలాడ? దలంచి మఅచిపోయెడివారు 

నడవ( బోవుచు దొ టుపడెడువారు 

నూరకుండెదమని యుండనోపనివారు 

'లేచెదమని లేవలేనివారు( 

బనిలేనిపని బట్టబయలు దిశైడివారు( 

చాడనేరకయును చాడువారు 

ह ठ నవారికి నెల్ల (మొ'క్కెడివారు 
(వీడావిహీను లై యాడు వారు 
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జాల ([చావియు మగుడ( -दवैरि०८२० = ०८०८ 

దొడరి యుపదంశ భాండముల్లొడుకు వారు 

నై ర మృగయాధి त వతయా|త్రయందు 
చానములుచేసి శబరదంపతులు ९८२०९. (8-41) 

బాధతో మ త్రెక్కిన ఏనుగు చేష్టలింతకుముందు వర్ణితములుకాగా, ఇందులో 

మదిరాపానంతో మత్తెక్కిన శబరదంపతుల చేష్టలు వర్ణితములై నవి. నవయౌవనమం 

దడుగుపెట్టిన తిన్ననికి బహువిధమృగయావిహారముల = ठ _ఎజుకపజుస = 

వలయునని వనచరు లెజుకటేనికి విన్నవించినారు. అందుకు తొలుత మృగయ్యాధి 

దైవతమగు కా|టేనికి జాతర చాటించినారు. ఆ మృగయాధి దై వతయా(తయందు 

। పానములుచేసిన ఆయా శబరదంపతుల చేష్టలను అతిసహజంగా వర్ణించినాడు ధూర్ణటి. 

ఏదో మాటాడవలెనని తలచి అది మరచిపోతున్నారు. నడవబోయి తూలిపడుతున్నారు, 

నిశ్శబ్దంగా ఉందామనుకొనికూడా ఊండలేకపోతున్నా రు, లేవవలెనని [పయత్నించికూడా 

లేవలేక పోతున్నారు, పనిలేక పోయినా ఊరకే ఇతరులను తిడుతున్నారు, పాడటం చేత 

కాకపోయినా రాగాలు తీ_స్తున్నారు, ఎదురుపడినవారందరికిని నమస్కంరిస్తున్నారు, 

నిగ్గువిడిచి గంతులు వేస్తున్నారు, నిండుగా [త్రాగికూడా మళ్ళీ చేయి చాపుతున్నారు. 

నంజుడు కుండలను ఒడిసి పట్టుకుంటున్నారు. అంతేకాదు ఒక శబరవనిత పేర్కొన్న 

ట్టుగా “పుడినె(డు గాని లేదిపుడు పుచ్చుక తాగినమద్య, _మింతలోనొడలెజు(గక"” 

కొందటుపడిఉంటున్నారు, 

ధూర్జటికి రూపకోత్పేక్షలెంత  సులభములో స్వభావో క్రికూడా అంత 

సులభమే! ఆందున, ధూర్లటి రూపచిత్రములను చేషలను కన్నులకు కట్టినట్లు ఆలవో 
జ ఐ అ ©) 

కగా చేయగలసమర్థుడు 

20 

ఎక్కడ( బట్టినం గళలయిక్కు.వ, లెక్కడ నోరుసో(కినన్ 

జక్కెరలప్ప, లేమనిన సారసుధారస మెట్టు లుండినన్ 

జక్క-(దనంబు వెన్నిధులు, సం(భ్రమమొప్ప(గ నేమి సేసినన్ 

మక్కువచెయ్యులై మెణయు మన్ధథ కేళి యొనర్చునంతటన్ (1-48) 
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ఈ మహా (పబంధంలో శాంతము |పధాన (అంగి) రసం; ఇంక శృంగారం, 

వీరం, అద్భుతం, హాస్యం, కరుణం అనేవి ఆంగరసాలు. ఇందులోని వేర్వేరు కథ 

అకు ఏకసూ[తత ఘటించినది శివభక్తి ఆని గు ర్తించినాము. శివభక్తులు తమ సర్వ 

స్వాన్ని శివార్పణంచేసి, ठ క్యాన్ని ఫొందుతారు; ఇది కాంతరసపరమావధీ ఆంగ 

రసాలన్నింటిలో |పముఖంగా చి|త్రితమైనది శృంగారం. 86 అంగిరస మైన శాంతమును 

మించినట్టుగా కనబడుతుంది ఇది లాక్షణికంగా దోష మైనప్పటికీ, “కామిగాని మోక్ష 

గామిగాడు' అన్నసూ క్రి యథార్థమనిపించటానికో అన్నట్టుగా ధూర్జటి శృంగారాన్ని 

అధికంగానే షోషించినాడు _ దాసి మిండ జంగములకథ, పార్యతీపర మేశ్యరుల విహారం 

వాణీహిరణ్యగర్భులకథ, చెంచులు చెంబెతల విహారాలు మొదలై నవి ఇందుకు ఉదాహ 

రణలు. ఇళ్లే శ్రీల అవయవ వర్ణనలు కూడా బహుళంగా సాగినవి-ఇందుకు వేశ్యా 

తనయలకథ ఒక ఉదాహరణం. (క్రీడాభిరామ కర్త “మకరధ్యజుని కొంప ఒకచెంప 

కన్పింప చీరగట్టినదయా చిగురుబోడి' అని వర్ణించగా, ధూర్జటి పూర్తిగా “మరునిల్లు 

బయల్పడి చేసినాడు (111-10). 

దాసి-మిండ జంగముల సంభోగవర్ణనకు సంబంధించిన పద్యమిది. (+ 

సాశ్షాదీశ్యరుని మిండజంగముని చేసినాడు, ఆపైన దాసి తగులు కల్పించినాడు. 

అంతే కాదు వారి మన్మధ కేళి విపులంగా వర్ణించినాడు; ఆ కేశిలో ఎక్కడ ముద్దు 

పెట్టుకొన్నా చక్కెరలప్పలట! ఏమి మాటాడినా సారసుధారసమట! శబర దంపతుల 

విహారాలను వర్ణిస్తూ “తేనియ తియ్యదనంబు సమానం బనదగునె యధర 

మధురిమ కెందున్” (8-14)అని కూడా తన నిర్ణయం చెప్పివేసినాడు. ఇదంతా 

పరిహాస పియుడై.న తెనాలి రామలింగనికి ఒకమంచి అవకాశం కల్పించింది. 

21 

స్తుతమతియెన యాం|ధ్రకవి ధూర్ణటి పల్కుల కేలగల్లెనో 
యతులిత మాధురీమహిమ ? వో! छ 35 భువనైక మోవా నో 

ద్ధత సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనశతాపవోరి సం 

తతముధురాధరోదిత సుధారస చారలు [62९०६2० జుమీ. 

ఇది ధూర్జటిని గూర్చిన చాటువు, దీనిని పుక్కిటి పురాణమని |త్రోసివేయ 

టానికి వీలు లేకుండా ఇందులోని సమస్యాభాగాన్ని, కుమారధూర్ణటి [గంథం 
చేసినాడు (కృష్ణరాయవిజయంలో. ఆనాడు రాజ్మాశయాన్ని ఆర్థించి, ఆ రాజు) 
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లకు తమ కృతులను అంకితం చేయని కవులు లేరంటే ७७ ल्क § కాదు. కాని, 

ధూరటి రాజా శయంలో ఉండికూడా తన కృతిని నరాంకితం చేయలేదు: ఇందుకు 

కారణాలు వాని స్వతం|త | 539. &, ఈశ్యరభ క్రి, ७.2 సాధన, ఈ కారణాల 

వలననే సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు, సహృదయుడు అయిన (శ్రీకృష్ణదేవరాయ 

లకు ८७०९ గౌరవపాత్రుడై. ११९०९ 2498 ' › అయినాకు నవ్యభాషా శతధానిగుంభన 

రసన్గితి నొప్పుదలిర్ప” చెప్పిన శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మా్యాన్ని పరిశీలించిన తరువాత 

(४) కృష్ణదేవరాయలు ఎంతో ఆనందం పొందాడు. |పసంగవశాన సభలో, “స్తుత 

మతియైన ఆంధ్రకవి ధూర్హటి 2९०९-० ३० కల్లెనో ఆతులిత మాధురీమహిమ” అని 

అలవోకగా, సమస్యారూపంలో |పశంస చేసినాడు. సమయంకోసం ఎదురు చూస్తున్న 

తెనాలి రామలింగమునకు మంచి అవకాశము లభించింది. వెంటనే లేచి, గుటు తెలిసిన 

వాడువోలె-”......హా। తెలిసెన్...అంటూ ఆ సమస్యను పూరించినాడు, ధూర్తటి 

పద్యంలోని “సుధారస”మునే (గహించి,' కొందెతనానికి పేరొందిన రామలింగమిట్లు 
చెప్పినాడు రామలింగని సమస్యాపూరణంలోని చమత్కా-రాన్ని రాయలవారు, అట్లాగే 

ధూర్జటి (గ్రహించి, నవ్వుకొని ఉంటారు 

కాని; వై సమస్యాపూరణ మాధారంగా, दु వేశ్యాలోలుడని ఆతని స్వభా 

వాన్ని గూర్చి (పవాద మొకటి లోకంలో వ్యాపించి ఉంది. పలువురు వీమర్శకులీ విష 

యాన్ని విశ్వసిస్తున్నారు. ధూర్జటి కవితా “మాధురీమహిమికు రామలింగము చెప్పినదే 
కారణమైతే “వారవనితాధర సుధారసధారలు |గోలిన మహానుభావులంతా మహాక ठं 
ఆయి ఉండవలసింది మరిజఆట్టి దాఖలాలు లేవు. అందుచేత ఈ |ప్రవాదం సత్యం 

కాజాలదు పర మేశ్యర లీలలు ७९०८००१ ఆధములుకూడా పరమేశళ్యరాను[గ హానికి 

పాతులు కాగలరనీ సీరూపించటానికి పూనుకొన్నవాడు ధూర్జటి, అటువంటి కథలనే 

ఎక్కువగా ఎన్నుకొన్నాడు. తదనుగుణంగానే దాసి తగులముతో |పారంభించి వేశా 

తనయల ము క్రితో తన కథలను ముగించినాడు. కాగా, కథావశాన (25258 న అంశా 

లను పురస్కరించుకొని కవిశీలాదులను శంకించటం సమంజసం కాజాలదు. ఇంతకీ 

రాయలవారి |[పళ్నలోని “మాధురీమహిమి, తన కవిత్యసారంగా శతకంలో ధూరటి 

చెప్పుకొన్నదే 1 : 
2 

విద్యుత్క-లి తాజవం జవమహోాజీమూత పాపాంబు ధా 

రావేగంబున మన్శనోబ్ద సముదీర్ల త్వంబుం గోలోయితిన్ 

ठर | మీ కరుణాశరత్సమయమింశే( జాలు జిచ్భావనో 

నేవం చామరతంపశై మనియెదన్ | శ్రీకాళవా స్తీక్వరా ! 
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శ్రీ కాళహ ఫీశ్యర శతకంలోని తొలి పద్యమిది. (ప్రబంధంముందా ? శతకం 

ముందా ? అనే మీ మాంసలున్నాయి. లోకాచారాన్ని బట్టి, అందే కవితా సాధన సాధా 

రణీీగా శతకరచనతో (పారంభ మవుతుంది కాబట్టి, శతకమే ముందరి రచన అని 

కొందరు విమర్శకుల అభి పాయం. కాని ఇది సమంజసంగా కనుపట్టదు. ధూర్జటి ఈ 

శతకంతో కవిత్వం ఆరొంధించీసాడంచటే ఇదీ యౌవనారంభదశలోనే రచింపబడినది 

కావలెను. ఈ శతకంలో రాజదూషణ మితిమీరి ఉంది. ఇట్లా యౌవనోదయంలోనే 

ఏ అనుభవంలేకనే. రాజదూషణ నోరారచేసి, తరువాతి కాలంలో “కృష్ణరాయ కిరీట 

కీలితమణి గణార్చిత ++: శ్రీ” వహించటం సంగతం కానేరదు. మహాత్మ్యం రచించే 

నాటికి ధూర్చటీ కవితలో గొప్పవాడై నప్పటికీ, ఆధ్యాత్మిక సాధనా విషయంలో ఇంకో 

వరిజత మనస్కుడు కాలేదనే చెప్పవచ్చు. అట్లుకొక్ పరిణత మనస్కు-డే ఆయితే తన 

కృతి కేన్యారత్నానికి తగిన వేరుడెవ్యడని పరికీంచవలసిన అగత్యం కలిగేది కోదు, 

६०४ శతకంలో “నీకుంగోక కవిత్వమెవ్వరికినే నీనంచు” శపథం చేసినాడు; ఇది పరిణత 

దశ, కాగా శ్రీ కృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉండగానే మాహాత్మ్యాన్నీ రచించీ 

ఉంటాడు, ఇంక రాయల అనంతరం దేశంలో ఏర్పడిన కల్గోలపరిస్థితులకు క్షుభిత, 

హృదయుడై న ధూర్జటి శతకంలో ధూర్తులె న చిల్లరమల్లర రాజుల నా విధంగా నిందించి 

ఉంటాడు. 

ఇంకొకటి కూడా సంభావ్యం కావచ్చు. ఈ శతకంలోని పద్యాలనన్నింటిని, 

ధూర్డటి పట్టుపట్టి, దీక్షగా కూర్చుండి, వరుసగా (పాసిఉంటాడనికూడా భావించనక్కర 

లేదు. అప్పుడప్పుడూ తాను ఆవువుగానో, సందర్భవశానో చెవ్పినవికూడా కొన్ని 

ఇందులో చేరి ఉంటాయి. 

సంపద అనేది మెజుపు, సంసారమనేది పెద్ద మబ్బు, పాపాలు అనేవి వర్ష 

ధారలు, మనస్సు అనేది పద్మం. మెళుపులతో కూడిన వర్షధార లవల్ల పద్మాల సొంద 

ర్యం 588 ధనమదంతో చేసుకొన్న పాపాలవల్ణ మనస్సు చెడింది, శరత్కా-లంలో 

పద్మాలు వికసించునల్లే, మీ కరుణడంటే, ఆదై త భావనతో, తొమరతంపరగా (పద్మ 

అతవలె అభివృష్టి పొందుతూ) జీవిస్తానుఆని ధూర్భటి కాళహ_ఫ్థీళ్వరునితో మొత 

పెట్టుకొంటున్నాడు,. 
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ఏ వేదంబు 2580 లూత? భుజగం బే శాస్త్రము ००२) 5८ १ చా 

నే విద్యాభ్యసనంబొన్చె( గరి? చెంచేమం[త్ర మూహించె ¶ బో 

ధావిర్భావ నిదానముల్ చదువులయ్యా १ కావుఃమీపాద సం 

సేవాస క్రి యె కాక జంతుతతికిన్ (४) కాళవా స్టీశక్వరా ॥ 

శ్రీ కాళహ సీశ్యరుని కరుణ ఉంటే లభించవలెనే కాని చదువులవల్ణ उ. వల్యం 

లభిస్తుందా ? లూత (= సాలె పురుగు) ఏ వేదాలను 2568०९०6 ? పాము ఏ శాస్త్రాలు 

తిరుగవేసింది * ఏనుగు ఏ విద్యలను అభ్యసించింది ? తిన్నడు ఏ మం;తాలను తెలుసు 

కొన్నాడు ? వీరంతా క్రైవల్యాన్ని ఫపొందినవారే! ఈ చదువులు జ్ఞానాన్ని కలిగించ లేవు. 

 మీపాదసేవాస క్తి ఒక్కటే జంతుతతికి తరణోపాయం__ అంటున్నాడు ధూర్జటి, 

అంతేకాదు, “అంతామిధ్య తలంచి చూచిన. +....నిక్కంబంచు [१०४०३०6 చరించు 

గాని పరమార్థంబై ననీ యందుదా చింతాకంతయు చింతనిల్ప”ని వారిని చూసి ఆశ్చర్య 

పడుతున్నాడు అందుచేతనే అటువంటి వారికి 

“దంతంబుబ్బడనప్పుడే తనువునం దారూఢి యున్నప్పుడే 

కాంతాసంఘము రోయనప్పుడె జరాక్రాంతంబు గానప్పుడే 

వింతల్మేన( జరింపనప్పుడె కురుల్వెల్యెల్డ( గానప్పుడే 

చింతింపన్వలె నీ పదాంబుజములన్ శ్రీకాళ హ స్తీశ్యరా ?” 

అంటూ హితోపదేశం చేస్తున్నాడు. 

24 

వాణీవల్ల భ దుర్గభంబగు భవరద్ధ్వారంబు నన్నిల్చి ని 

ర్వాణ (క్రీ(ఇెటి(బట్టం జూచిన విచార దోవామో నిత్య క 
భ్యాణకీడల( బాసి దుర్దశలపాలై_ రాజలోకాధము 

(గ్రేణీద్వారము దూట శేసితివిగా (శ్రీ కాళవా స్తీశ్వరా ! 

మోక్షలక్షీ |బహ్మాదులకు కూడా దుర్ణభ మైనట్టిది, అట్టి మోక్షంక్షిని వశం 

చేసుకోవాలనుకొనటం ([దోహమా 2 అసలు, నేను ముక్తుడను కావటం నీకిష్టంలేదు 

కాబోలు ! లేకపోతే శాశ్వతమైన శుభాలను చేకూర్చే పయత్నాలకు దూరమై, దురవస్థ 
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లకు లోనై, నీచులైన రాజులను కొలిచేటట్లు ఎందుకు చేస్తావు? నీ గుమ్మం ముందు 

నిలిచి, ముక్తి కాంతను ఆపేక్షించాను. అది ([దోహంగా తలచి కాబోలు నన్ను నీచు 

లైన రాజుల గుమ్మాలను |ప్రవేశించునట్లు చేసినావు ఆని ధూర్జటి మొర పెట్టుకొంటు 
న్నాడు (శ్రీ కాళహ స్తీశ్వరునతో, మాహాత్మ్యంలో “ఒక తప్పును కావరుగా నృపాలకుల్ “ 

(1.46) అంటూ రాజులను చాలా మెత్తగా ఎత్తి పొడిచినాడు ధూర్జటి, కాని శతకంలో 

సూటిగా రాజదూషణ చాలా అధికంగా చేశాడు. వారిని అఆఅధములనేటమేకాక 'దుర్చ్బీజ 

గేవులు' అనికూడా అన్నాడు 

రాజన్నంతనె పోవు నా కృపయు, ధర్మం, బాభిజాత్యంబు, వి 

ద్యాజాతక్షమ, సత్యభాషణము, విద్వన్మిత్ర సంరక్షయన్, 
సౌజన్యంబు, కృతంబు నెజుంగుటయు, విశ్వాసంబు, గాకున్నదు 

ర్బీజ శేష్థులుగా గతంబుగలదే @ కాళవ స్తీశ్వరా. 

ఉ త్రమమానవునకు సహజధర్మాలు-కృప, ధర్మం, ఆభిజాత్యం, విద్యవల్ణ సంపా 

దించుకోన్న క్షమ, సత్యభాషణం, విద్వాంసులను మితులను పోషించటం, సౌజన్యం, 

కృతజ్ఞత, విశ్వాసం, మరి ఇవి అన్నీ రాజు అనేపేరు రాగానే పోతాయా అట్టా 

కాకపోతే ఈ రాజులు నీచులకంచదె నీచులు కావటానికి కారణం ఏమిటి !పభూ? ఆంటూ 

(ప్నిస్తున్నాడు कण्ठ. 

२5 

వేధం దిట్ల్ట(గరాదుగాని భువిలో విద్వాంసులంజేయ నే 
లా? రధీచాతురిజేసె(, జేసిన గులామాపాటనే పోక తు 

చ్యాధాదుల్ కలిగి ంపనేల ? యదిక్ళృత్యంబై న దుర్మార్గు లం 

జీ! ధా|క్రీశులంజేయనేటి కకటా! (४) కాళవా స్తీశ్వరా ! 

దుర్మార్గులై న రాజులను సృష్షిసున్న | బహ్మమీద కోపం వచ్చింది ధూర్దటికి, 

సృష్షిక ¢ అయిన |బహ్మను తిటకూడదు; ఆది తపే, కాని ఆయన విద్వాంసులను 

ఎందుకు సృష్టించాలి ? బుద్ధి వెభవంతో వారిని సృష్షించినాడుపో, వారికి ఆకలిదప్పుల 

బాధలను ఎందులకు కలిగించాలి ? మరి ఆకలి దప్పలు తప్పనిసరి అయితే రాజులను 

దుర్మార్గులుగా ఎందుకు చేయాలి ? రాజుల వింత [పవ ర్రనలు, విద్వాంసుల కడగండ్లు 

కళ్ళారా చూసిన ధూర్లటి ఒడలుమండి చెప్పిన మాటలివి అంతేకాదు _ 
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రా జర్భాతురు(డైనచో.నెచట ధర్మంబుండు २ నేరీతి నా 

నాజాతి శ్రియ లేర్పడున్ ? సుఖము మాన్య(ేణి కెట్టబ్బు ? రూ 

పాజీవాళికి నేది.దిక్కు. ? ధృతి నీ .భక్లుల్ భవత్సాదనీ 

శ్రేజంబుల్ భజియింతు రే తెజిగునన్ 2 శ్రీ కాళహ_పీశ్వరా ! 

__ఆంటూ వాపోయినాడు. ధర్మపరుడు కావలసిన రాజే ధనవాంఛాపరుడై తే ధర్మం 

ఎక్కడ ఉంటుంది ? నానాజాతుల కార్యకలాపాలు ఏ విధంగా సాగుతాయి? మాన్యు 

లకు సౌఖ్యం ఏ విధంగా లభిస్తుంది ? రూపాజీవాళికి దిక్కు ఏమిటి ? అంతేకాదు అటు 

వంటి రాజుల పాలనలో నీ భక్తులు నీ పాదపద్మాలను ఏ విధంగా {५०.०७० పూజించ 

గలుగుతారు ? 
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'రాజుల్ మత్తులు, వారిసేవ నరక [పాయంబు వారిచ్చు నం 

భోజాకీ .చతురంతయాన తురగి భూషాదులాత్శవ్యథా 

వీజంబుల్ తదవేత చాలు ४९९०) ప్తి .జీొందితిన్ జ్ఞానంలి 

తీజా(గత్సరిణామ మిమ్ము దయతో (శ్రీ కాళవా స్తీక్వరా ! 

ఒక భూపాలుడు పదునాలుగువేల యుగాలు పరిపాలన చేసినాడు; ఇంకొక 

ఆయుష్మంతుడు భూమినంతటినీ ఏకచ్చ[తంగా పరిపాలించీనాడు. వీరి అభ్యుదయాన్ని 

గూర్చి పురాణాలు చెప్పటం వినలేదా ? వారేమి మూటగట్టుకొనిపోయినారు? అయినప్స 

టికీ గర్యంతో ఎందుకుమిడిసి పడిచస్తారో ఆని చిల్లరమల్లర రాజులను ధూర్ణటి హేళన 
చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు రాజు పేరుగల చందుడు కళంక సహితుడై నాడు; రారాజు 

పీరుపొంది కుబేరుడు దుఃఖితుడై నాడు; ఆ రారాజు బిరుదునే వహించిన దుర్యోధనుడు 
'సమ.స్త బంధుమి[తులతో యుద్ధంలో మరణించినాఢు; ఈ “రాజ' శబ్దం చాలా నింద్య 

మైనది; ఇది నాకు జన్మజన్మలకూ వద్దు |పభూ 1 అంటూ మోత్షాన్ని మాత్ర మే «65 

న్నాడు ధూర్జటి. రాజులు గర్వాంధులు, వారిసేవ నరకయాతనతో సమానం. ,ఆ రాజు 

శిచ్చే స్రీలు, పల్లకీలు, గుళ్టాలు, అలంకారాలు -మొదలై నవి ఆత్మకు బాధ కలిగించేవి 

మ్మాతమే. -వాటిని.ఇదివర'కే అనుభవించాను. ఇంక .ఆవేమీ .నాకు వద్దు. .కేవలం జ్ఞాన 

సంపదఫలమైన మోతాన్ని మాత్రమే (ప్రసాదించు అని. 
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కాయల్లాచె వధూనఖాగములచే( గాయంబు, వ&ోజముల్ 

రాయ(న్రాపడె తొమ్ము, మన్యధవివోర క్లే శవి(భాంతిచే( 

(వాయం బాయెను, బట్టంగనై(దల, చెప్పన్ రో(ంతనంసార, మే 

కేయంజాల २८७ < ०४०८ గదవే (४) కాళవానీశ్వ రా! 

ధూర్డటి వేళ్యాసక్తుడనటానికి ఆధారంగా కొందరు విమర్శకులు పేర్కొనే పసిడ్ధ 

పద్యమిది వధూనఖథాగముల చేత శరీరము కాయలు కాసిన బ్టెనది. వక్షోజాల రాపిడి 

శ్లేశాలతో, మోహంతో ప్రాయమంతా గడిచి పోయింది. తల బట్ట కట్టింది. సంసారం 

చెప్పటానికి రోతగా ఉంది. ఇంక నేను సంసారం చేయలేను. నన్ను 26838 చేయవా 

(ప్రభూ! అంటూ శీవుని వేడుకుంటున్నాడు. ధూర్జటి ఇందులోని “వధూ'శబ్దాన్ని 
ఈ విమర్శకులు (గహించినట్టు కన్చట్టదు, ఈ పద్యంలో చెప్పినదంతా స్వీయ భార్యా 

విషయమే కాని వారవనితా విషయం కాదు. అందుచేతనే భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని కోరే 

कष्ठ సంసారమే జేయ జాలన్ అని చెప్పుకొనటం. ఆంతేకాదు. “९७९०० బిడ్డలు 

దల్లిదం|డులు ధనంబంచు న్మహాబంధనం బేలా నామెడ(గట్టినా(డ"” వని ९७ [8०8 

నాడు. నిజమైన బంధువులెవ్వరో ఇట్టా వివరించినాడు. 

9 2८ గావ్యము( జెప్పుచున్నయత(డ, న్నీపద్యముల్ (వాసి యి 

మ్మా పాఠంబొనరింతు నన్నయత(డున్, మంజు [పబంధంబు ని 

షా పూర్తిం బకీయించుచున్నయత(డున్ సద్భాంధవుల్ గాక చీ 

చీ పృష్టాగత బాంధవంబు నిజమా ? శ్రీకాళహ స్తీశ్యరా | 

२8 

रु లోహులు, వారు సేయు క పశేన్హ్యాది (కియాదోషముల్ 

మాతం|డ్రాన సహింపరాదు, [८९४८८००० ८० శే -2 043८1१०८ 

బోశే దోషముగాన, మాని యతినై పో్యగోరినన్. నర్వచా: 
| ४४ । 
చేతః |కోధము మానదెట్లు నడతున్ 1 శ్రీకాళవా :స్తీశ్వశా! २ 
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సంసారంవల్ణ కలిగేబాంధవ్యం బాంధవ్యం కానే కాదని చెప్పిన ధూర్జటి, 

బంధువు లెటువంటివారో భంగ్యంతరంగా వివరినున్నాడు జాతులు అంతే దాయాదు 

లె న బంధువులు వట్టి దోగహచింత కలవారు. కపటంతో ఈర్ష్యతో వారు చేసే పాప 

కార్యాలను సహించటం శక్యంకాదు, ంతో నేను తిరిగి పతికిియచేస్తే మళ్ళీ 
నామనస్సు బాధపడుతుంది అందుచేతనే విరక్తుడనై యతినై పోవాలను కొంటు 

న్నాను. ఆయినా నామనస్సులోని కో9ిధం సమసిపోవటంలేదు. నేనేంచేయాలి ప్రభూ? 

అని ధూర్జటి క్రీ కాళహ సీశ్యరునితో మొజు పెట్టుకొంటున్నాడు. 

`  సంసారమింకవలదు, విర క్షునిచేయుమని ధూర్జటి -పారిర్థించినాడేకాని, మనస్సు 

వినటం లేదని స్పమ్ద మెంది, అందుచేత ముందుగా తన మనస్సు యొక్క २२५१ ఆణచి 

వేయుమని కోరుకొంటు శ్నాడు. 

రోసీరోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరు సౌఖ్యంబులన్ 

బాసీపాయదు- పుత9మిత9జన సంపద్భా9ంతి, వాంఛాలతల్ 

కోసీకోయదు నామనం బకట నీకుం వీ9తిగా సత్కి_9యల్ 

చేఫీచేయదు దీని తు)ళ్ళణ(పవే + 

గశ్రీకాళహ ४९० నా మనస్సు శ్ర్రీవిషయికమైన సౌఖ్యాన్ని ఏవగించుకొం 
టూనే మళ్ళీ కోరుతున్నది; २४१, మితజన సంపదమీది మోహాన్ని విడిచిపెట్టాలను 
కుంటూనే విడిచి పెట్టలేక. పోతున్నది, కోర్కెలను తుంచివేయాలనుకొంటూనే తుంచి 

వేయలేక పోతున్నది; నీకు పీ9తిక లిగేటట్లుగా మంచిపనులు చేయాలనుకొంటూనే చేయ 

చేయలేక పోతున్నది. ఈనామనోగర్యాన్ని నీవు ఆణచివేయకపోతే నేను నిన్నుచేరు 
కోవటం కష్టం. కావున నేను విరక్తుడను కావటానికి ముందుగా దీని తుళు అణచి 

వేయక తప్పదు ప్రభూ! 

29 

జలకంబుల్ రసముల్, (పనూనములు వాచాబంధము వాద్యముల్ 

గలశబ్లధ్వను, లంచికాంబర మలంకారంబు, దీవుల్ మెలుం 

గులు, నైవేద్యము మాధురీమహిమగా, గొల్లున్ నినుం భక్తిరం 

జిల, దెవ్యార్చనగూర్చి నేర్చిన |క్రియన్ | శ్రీకాళవా స్తీ శ్వరా! 
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ఇంక, మహాకవి అయిన తాను శ్రీకాళహ ४४९८९ ఏవిధంగా సేవించుకొన 

దలిచినాడో- ఈపద్యంలో వివరిస్తున్నాడు ధూర్జటి. అంతేకాదు, ఊ త్తమ కవిత్వానికి 

సంబంధించిన ఆంశాలను కూడా ఇందులో తెలిపినాడు-- జలకములు నవరసాలు, 

వువ్వులు, వాక్యరచనలు, వాద్యములు మృదుపదాలవలన పుట్టిన | అర్థాలు, వస్తా9లు 

అలంకారాలు (ఉపమా ద్యలంకారాలు) దీపాలు, కాంతి మొదలె న గుణాలు, ఇంక నె వే 

ద్యము నా కవితలోని మాధురీమహిమ. ఈవిధంగా నానేర్చిన పద్ధతిలో నీకు డివ్యా 
ర్చన సమకూరుసాను. నిజంగా కవితార్చన అలౌకిక మైనదే; అందుచేతనే దీనిని 
దివ్యార్చన అన్నాడు ధూర్జటి అంతేకాదు, ఇటువంటి కవిత్యం ''నాదుజిహ్వకు నై సర్గిక 

కృత్య”మని కూడా విన్నవించుకొన్నాడు, పెగా “నీకేగాని క విత్వమెవ్వరికి నేనీనంచు 
మీదె త్రితిన్, జేకౌంటిం బిరుదంబు, కంకణము ముంజే(గట్టితిం, బట్టితిన్ లోకుల్ మెచ్చ 
వతంబు“ అని నిష్కర్షగా, అసందిగ్ధంగా బాసచేసినాడు; తన సర్వస్వం శివార్పణం 

చేసినాడు 

ఈ పద్యాన్ని ఏదో సందర్భంలో छा చెప్పిఉంటాడు ధూర్జటి. కాగా 

తన కవిత్వసారం “మాధురీమహిమఅని 'ధూర్ణ'చే చెప్పుకొన్నా డామాట! దీనినే గ9హించి 

“థూర్ణటి పల్కు_ల కేలగల్లెనో యతులిత మాధురీ మహిమ”ఆని (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు 

సమస్యా పూర్వకంగా ప్రశ్నించి ఉంటాడు. 

80 
నిను సేవింపగ నాపదల్ఫొడమనీ నిత|ోత్సవం బబ్బనీ 
జనమా|తుండననీ మవాత్ము( డననీ, సంసార మోవాంబునై 
కొననీ జ్ఞానముగల్లనీ, (గ్రవాగతుల్ గుందింపనీ మేలువ 
చ్చిన రానీ, యవినాకు భూషణములో (శ్రీకాళవా స్తీ శ్వరా! 

సర్వస్వం శివార్పణం చేసినవానికి కష్టసుఖాలు రెండూ సమానాలే. నిన్ను సేవి 

స్తున్నప్పుడు ఆపదలు వచ్చినాసరే, నిత్యకళ్యాణంగా ఉన్నాసరే, మోహం నన్ను 

ఆవరించినాసరే జ్ఞానోదయం కలిగినాసరే, 0१5०९८० వకి)ంచినా సరే, మేలుకలిగినా 

సరే- అవిఆన్నీ నాకు భూషణాలే ప్రభూ! అంటున్నాడు ధూర్జటి. వానినే సమదర్శి 
అంటారు. సమదర్శి పురుషో త్రము డనటంలో విపితిప త్తి ఉండదు. ఇటువంటి कदु 
టికి నమస్ఫుమనస్సులు! 

+ 
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